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Seimas spręs kyšio paėmimu 
įtariamos teisėjos likimą

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 
— Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia pirmadienį krei
pėsi į Seimą, prašydamas su
stabdyti kyšio paėmimu įta
riamos teisėjos Eglės Mili- 
nienės įgaliojimus.

Šį prašymą priėmęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis sakė žurnalistams, kad 
teisėjos įgaliojimų sustabdy
mas bus svarstomas visuoti
niame posėdyje antradienį.

Vilniaus 4-osios apylinkės 
teisėja E. Milinienė yra įta
riama paėmus 15,500 JAV do
lerių kyšį.

Gavę generalinės prokura
tūros leidimą, Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) parei
gūnai kelis mėnesius imitavo 
nusikalstamos veiklos modelį, 
kol praėjusią savaitę teisėja 
buvo sulaikyta, kai iš kliento 
paėmė STT pareigūnų sužy
mėtus dolerių banknotus.

Pasak K. Pėdnyčios, teisėja 
iš pradžių teisinosi pinigus tik 
skolinusis, o vėliau teigė, kad 
jie skirti advokate dirbančiai 
jos mamai. „Tačiau kelis 
mėnesius kaupta filmuota ir 
garso medžiaga, kai kurie do
kumentai, daiktiniai įrodymai 
leido mums iškelti baudžia
mąją bylą dėl kyšio paėmimo 
stambiu mastu”, sakė genera
linis prokuroras.

Kyšį teisėja per kelis kartus 
paėmė iš civilinėj bylos ieško

Krizės centre daugėja 
finansinės paramos prašymą

Vilnius, spalio 12 d. (Elta)
— Krizės Rusijoje padarinių 
stebėjimo ir analizės laikinojo 
centro duomenimis, apie 100 
įmonių yra atsidūrę sunkioje 
finansinėje padėtyje, apie 50 
įmonių prašo krizės centro pa
ramos.

Ūkio ministerijos Įmonių fi
nansų skyriaus viršininkė Ge
novaitė Geleževičienė paste
bėjo, jog daugiausiai įmonių 
prašo atidėti mokesčių mokė
jimą, suteikti lengvatinę pas-

Centristai ir 
konservatoriai

susirūpino vidine 
stiprybe

Vilnius, spalio 12 d. (BNS)
— Didžiausią visuomenės pa
ramą turinčios Centro sąjunga 
ir konservatorių partija sako 
dabar daugiausia dėmesio 
skirsiančios savo vidaus struk
tūroms stiprinti.

„Lietuvoje jau pasibaigė 
naujų partijų steigimosi eta
pas, o kūrimasis perėjo į ko
kybės gerinimo lygmenį”, 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las.

Apibendrindamas savaitgalį 
Birštone vykusią centristų 
konferenciją, R. Ozolas pa
brėžė vykus „vaisingas disku
sijas dėl Seime ir vyriausybėje 
dirbančių centristų bendra
darbiavimo gerinimo”.

Centristų vadovas taip pat 
sakė, kad jo partija neturi 
šešėlinės vyriausybės, nes tai 
būtų „Lietuvai visiškai nerei
kalinga institucija, paremta 
tik nepagrįstomis iliuzijomis 
ir neapskaičiuotomis galimy
bėmis”.

Be to, pasak R. Ozolo, cen
tristams nepritiktų būti „še
šėliniais”, nes jie turi savo at
stovų dabartiniame ministrų 
kabinete.
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vo, apskundusio sprendimą iš 
varžytinių parduoti bankui 
užstatytą jo namą. Tvarkingai 
palūkanas bankui mokėjęs as
muo buvo ilgam išvykęs į 
užsienį, o grįžęs sužinojo, kad 
namas įtartinai pigiai parduo
tas. Įtarimų šioje istorijoje ke
lia ir teismo antstolių veikla.

Teisininkų vertinimu, teisė
ja turėjo neabejodama atšauk
ti namo pardavimą, tačiau il
gai mulkino ieškovą ir reikala
vo iš jo pinigų. Ieškovas apie 
tai pranešė STT ir su šia tar
nyba ėmė veikti išvien.

Jei Seimas sustabdys ne
liečiamumo statusą turinčios 
teisėjos įgaliojimus prokurorai 
rinks medžiagą patraukti ją 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Jei tokios medžiagos bus pa
kankamai, reikės dar1 vieno 
Seimo leidimo patraukti E. 
Milinienę baudžiamojon at
sakomybėn.

K. Pėdnyčia neatsakė, kada 
prokurorai prašys Seimo tokio 
leidimo. „Turime pakankamai 
svarios medžiagos, tačiau ši
toje bylos tyrimo stadijoje ga
liu kalbėti tik apie neabejoti
nus įrodymus teisėjos įtarimui 
pagrįsti”, sakė prokuratūros 
vadovas.

Jeigu Seimas duos leidimą 
patraukti E. Milinienę bau
džiamojon atsakomybėn, tai 
bus šeštasis toks atvejis po 
Nepriklausomybės atkūrimo.

kolą, padėti atgauti Rusijos 
bankuose įstrigusius pinigus.

Analizuojant padėtį išaiš
kėjo, jog į Rusiją išvežusios 
produkciją ir jos ten neparda- 
vusios įmonės, įveždamos savo 
prekes atgal į Lietuvą, privalo 
mokėti importo Pridėtinės 
vertės mokestį (PVM). „Tokią 
padėtį reikia skubiai keisti”, 
įsitikinusi skyriaus viršinin
kė.

Įmonės prašo padėti susi
grąžinti Rusijos bankuose įs
trigusius pinigus ar prekes, 
taftis su Rusija dėl barterinių 
mainų.

Krizės centras negali nau
dotis pinigais ir šių problemų 
negali išspręsti. Tačiau cent
ras gali parengti teisės aktus, 
kurie palengvintų eksportuo
jančių įmonių padėtį, sako G. 
Geleževičienė.

Iš besikreipiančių pagalbos 
didžiąją dalį sudaro maisto 
perdirbimo bei lengvosios pra
monės įmonės.

Pasak Įmonių finansų sky
riaus viršininkės, krizės cent
ras yra sulaukęs tik vos vieno 
kito siūlymo, kaip reikėtų iš
vengti didesnės krizės įtakos.

* Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų palankiai 
vertina net 82.5 proc. Lietuvos 
gyventojų, todėl jis ir toliau 
yra gerokai populiaresnis už 
visus kitus politikus, praneša 
Elta, remdamasi „Lietuvos ry
te” skelbiamais Visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro „Vilmorus” apklausos 
rezultatais. Antroje vietoje — 
centristų vadas Romualdas 
Ozolas, kurio veiklai pritaria 
53.8 proc. apklaustųjų. Tre
čioje vietoje yra Vilniaus me
ras Rolandas Paksas — jį ge
rai vertina 43.4 proc. apklaus- 
tųjų.Toliau — Seimo nariai ir 
buvę kandidatai į prezidentus 
Kazys Bobelis bei Vytenis An
driukaitis. Šeštoje vietoje — 
užsienio reikalų ministras Al-

Nuotr.: Prieš prezidento Valdo Adamkaus vadovaujamos Valstybės gynimo tarybos posėdį gerai nusiteikę buvo 
tarybos nariai: (iš kairės) vidaus reikalų ministras Stasys Šedbaras, kariuomenės vadas, generolas majoras Jo
nas Andriškevičius, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Mečys Laurinkus ir krašto apsau
gos ministras Česlovas Stankevičius. (Elta)

Lietuvos kariuomenei reikia 
skirti daugiau lėšą

Vilnius, spalio 12 d. (Elta) 
— Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujamos Valstybės 
gynimo tarybos (VGT) posėdy
je pirmadienį buvo pareikšta 
principinė nuostata didinti iš
laidas vadinamosioms jėgos 
struktūroms, tačiau nebuvo 
priimti sprendimai dėl galuti
nių skaičių.

„Konsultacijos šiuo klausi
mu bus tęsiamos, derinant 
valstybės biudžeto galimybes 
ir Krašto apsaugos, Vidaus 
reikalų ministerijų bei Valsty
bės saugumo departamento 
pageidavimus. Finansų minis
terija įpareigota ieškoti būdų 
padidinti šių žinybų biudže
tus”, po daugiau kaip dvi va
landas trukusio tarybos posė
džio žurnalistams sakė VGT 
sekretorius, prezidento pata
rėjo pavaduotojas gynybos 
klausimais Algis Vaičeliūnas.

Ankstesniame VGT posėdy
je, vykusiame liepos 9 dieną, 
buvo pasiūlyta nuo 1.45 proc. 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) iki 1.6 proc. BVP padi
dinti išlaidas krašto apsaugai. 
Tačiau tiek padidinti, atrodo, 
nepavyks. „Situacija krašto 
apsaugos biudžetui didinti nė
ra labai palanki, todėl kalba
ma apie 1.53-1.55 proc. BVP, 
tai yra apie 630 mln. litų”, tei
gė krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius.

Vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras VGT posėdy
je nepareiškė pageidavimo 
smarkiai didinti išlaidas savo 
vadovaujamai žinybai. Vieša
jai tvarkai ir visuomenės ap
saugai kitąmet žadama skirti 
apie 1 mlrd. litų.

Didžiausio biudžeto padi
dėjimo norėtų Valstybės sau
gumo departamentas (VSD). 
Dar praėjusiame VGT posė
dyje buvo nuspręsta siūlyti ge
rokai padidinti VSD finansa
vimą.

„Savo poreikius mes dar de
rinsime su valstybės biudžeto 
galimybėmis, tačiau norėtu
me, kad išlaidos departamen
tui padidėtų maždaug dvigu-
girdas Saudargas. Po jo ri
kiuojasi parlamentarai Aloy
zas Sakalas, Egidijus Bičkaus
kas, Kęstutis Glaveckas bei 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė.Tuo 
tarpu Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis tik trisde
šimtoje vietoje. (Eita)

bai — nuo 20 mln. litų iki dau
giau nei 30 mln.”, po posėdžio 
žurnalistams sakė VSD vado
vas Mečys Laurinkus.

Pasak jo, departamentui 
stinga lėšų atlyginimams pa
didinti, specialistams pareng
ti, technikai įsigyti, pastatui 
prižiūrėti, įgyvendinti kai ku
rias programas, t tarp jų ir 
tarptautines — dėl sienų ap
saugos, kovos su pinigų plovi
mu, kontrabanda, korupcija 
bei kitas.

Pagal Konstituciją, prezi
dento vadovaujamos VGT na
riai pagal pareigas yra Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius ii’ Kariuomenės 
vadas generolas majoras Jo
nas Andriškevičius.

Mirė Georgės 
Matore

Spalio 5 dieną, eidamas 91- 
uosius metus, pietų Prancūzi
joje mirė Georgės Matore, 
prancūzų kalbininkas, roma
nistas, prieš II pasaulinį karą 
dėstęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto Humanitarinių mok
slų fakultete, Prekybos ir pe
dagoginiame institute Klaipė
doje bei Šiauliuose.

1939 m, G. Matore dirbo 
Prancūzijos karo atašė Kaune, 
vėliau dėstytojavo Vilniaus 
universitete.

G. Matore buvo vedęs lietu
vaitę — Janę Mačiukaitę. Jis 
puikiai kalbėjo lietuviškai, ge
rai išmanė lietuvių reikalus ir 
aktyviai dalyvavo Prancūzijos 
Lietuvių bendruomenės veik
loje.

Lietuva planuoja siųsti 
savo karius į Jugoslaviją

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis sako asme
niškai pritariąs galimam Lie
tuvos karių dalyvavimui 
NATO planuojamoje karinėje 
operacijoje Jugoslavijoje, ta
čiau nežinia, ar taip pat mano 
daugelis Seimo narių.

Nors tai nebuvo numatyta 
posėdžio darbotvarkėje, gali
mą Lietuvos ginkluotojų pajė
gų dalyvavimą NATO operaci
joje pirmadienį aptarė Valsty
bės gynimo taryba, tačiau jo
kio konkretaus sprendimo ne
priėmė.

Kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas Andriš
kevičius teigė, kad Lietuvos 
kariai yra pasiruošę išvykti į 
Jugoslaviją, jeigu taip nuspręs 
politikai.

„Jeigu Lietuvai siūlys daly
vauti, asmeniškai Seimo pir
mininkas pasisakys, kad rei
kia dalyvauti. Tačiau Seimas 
gali būti kitokios nuomonės”, 
sakė V. Landsbergis žurnalis
tams po Valstybės gynimo ta
rybos posėdžio.

Tačiau jis pabrėžė, kad 
prieš lietuviams pradedant 
Seime svarstyti įsitraukimą į 
šią operaciją, reikia gauti pa
kvietimą į ją.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ir Krašto apsaugos ministeri
jos spalio pradžioje pradėjo 
„sąlyginį planavimą”, kaip 
Lietuva galėtų praktiškai pri-, 
sidėti prie galimos NATO ope
racijos Jugoslavijos Kosovo 
provincijoje.

* Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas 
Sakalas kalinamo parlamen
taro Audriaus Butkevičiaus 
bylą laiko pavyzdžiu, „kaip ei
linė kriminalinė byla konser
vatorių ir jų prokuroro pastan
gomis yra padaroma politine 
tfyla, kuria domisi Europos in
stitucijos”. Pirmadienį spau
dos konferencijoje jis spėjo, 
kad, jeigu būtų pasielgta ki
taip, ši byla būtų likusi kri
minaline. „Nereikia laikyti 
žmonių uždarytų, jeigu visi 
įkalčiai jau yra surinkti”, sakė 
jis. Jo nuomone, Generalinė 
prokuratūra, vadovaujama Ka
zio Pėdnyčios, elgiasi labai 
keistai. „Labai dažnai pir
miausia ‘pasodina’ žmogų, o 
paskui renka įkalčius”, sakė 
A. Sakalas, taip pat remdama
sis kai kurių bankininkų bylo
mis. (Elta)

Krizė Jugoslavijoje: Vieni 
smerkia, kiti pritaria, treti

grasina
Belgradas, spalio 12 d. 

(Reuters-BNS) — Jugoslavijos 
premjeras Momir Bulatovič 
pirmadienį pareiškė, kad 
NATO grasinimai surengti ka
rinį įsiveržimą į Kosovą yra 
„nepriimtini” kaip ir sąjungos 
ambasadorių pasirengimas 
duoti įsaką aviacijos antskry
džiams.

JAV ypatingasis pasiunti
nys Balkanuose Richard Hol- 
broolke jau ketvirtą dieną tę
sia derybų „maratoną” su Ju
goslavijos prezidentu Slobo- 
dan Miloševič, tačiau iki šiol 
nepasiekė jokio susitarimo dėl. 
krizės sprendimo.

Komentarų apie lemiamų 
derybų dėl NATO aviacijos 
antskrydžių atmetimo galimy
bės eigą nėra.

Bona. Vokietija, paskuti
nioji iš Šiaurės Atlanto sąjun
gos narių, pirmadienį pritarė 
NATO karinių pajėgų veiks
mams Jugoslavijoje.

Šis sprendimas suteikė gali
mybę NATO ambasadoriams 
Briuselyje pirmadienį priimti 
vadinamąjį aktyvizavimo įsa
kymą, kuris leis bet kuriuo 
metu smogti Jugoslavijos ob
jektams.

„Šįryt mes turėjome duoti 
žalią šviesą ne tik NATO pa
rengties įsakymui, tačiau taip 
pat ir Vokietijos pajėgų daly
vavimui, dėl kurio penktadie
nį nuspręs parlamentas”, po 
kabineto posėdžio sakė iš val
džios pasitraukiančios vyriau
sybės gynybos ministras Vol- 
ker Ruehe.

Socialdemokratai sakė, jog 
per svarstymą parlamente jie 
rems Vokietijos dalyvavimą 
karo veiksmuose Jugoslavijo-

Rusija pamiršo pripažinusi 
Baltijos valstybių 
nepriklausomybę

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas apkaltino Rusijos URM 
„nekompetencija”, ministerijai 
argumentuojant savo priešiš
kumą Baltijos valstybių sie
kiams įstoti į NATO.

Praėjusių savaitę Rusijos 
užsienio reikalų ministras pa
brėžė, kad tokia narystė „per
žengtų” per buvusios SSRS 
sienas.

Seimo vadovas Vytautas 
Landsbergis primena, kad 
1991-ųjų rudenį „ne tik de
mokratinis pasaulis, bet ir 
pati komunistinė SSRS pri
pažino atkurtąją trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomybę” ir 
„‘atitraukė savo’ valstybinę 
sieną į rytus”.

Pasak pirmadienį paskelbto 
V. Landsbergio pareiškimo,

* Lietuva ir Meksika no
rėtų užmegzti aktyvius tar
pusavio ryšius, remiantis dar 
tarpukaryje pasirašyta dvišale 
sutartimi. Tokie abiejų valsty
bių pageidavimai buvo iš
reikšti per naujojo Meksikos 
ambasadoriaus Lietuvai Ja- 
vier Barros Valero akreditaci
jos ceremoniją Lietuvos prezi
dentūroje. Prezidentas Valdas 
Adamkus priminė, kad Lietu
vos ir Meksikos Draugiškumo 
sutartis buvo pasirašyta dar 
1938 m. „Šiandien mūsų už
davinys — sukurti prielaidas 
aktyvesniam politiniam ir 
ekonominiam šalių bendra
darbiavimui”, pabrėžė jis.

(Elta)

Nr. 199

je. Kanclerio Helmut Kohl va
dovaujami konservatoriai taip 
pat pritaria šiam sprendimui.

Maskva, spalio 12 d. (In- 
terfax-BNS). Jei NATO pa
naudos jėgą Jugoslavijoje, Val
stybės Dūma nutrauks visas 
sutartis su Šiaurės Atlanto są
junga, panaikins visus Rusijos 
duotus įsipareigojimus dėl 
ginklų tiekimo apribojimų ir 
imsis „viso priemonių komp
lekso”, pirmadienį pareiškė 
Valstybės Dūmos komunistų 
frakcijos vadovas Genadij Ziu- 
ganov.

„NATO pareigūnai be rei
kalo mano, kad Rusija silpna 
ir galima nepaisyti jos geopoli
tinių interesų, kurių Balka
nuose ji visada turėjo”, sakė 
G. Ziuganov žurnalistams 
prieš susitikimą Maskvoje su 
Jugoslavijos laikinuoju reika
lų patikėtiniu Rusijoje Rados- 
lav Paikovič.

Komunistų vadas taip pat 
pažymėjo, kad Rusija Balka
nuose turi „sąjungininkės įsi
pareigojimų”.

G. Ziuganov išsisuko nuo 
atsakymo į klausimą, ar Rusi
ja palaikys Jugoslaviją kare, 
jei NATO panaudos jėgą. „Ne
reikia kurstyti karo. Kai ka
ras prasidės, ims galioti kiti 
įstatymai, taip pat ir sąjun
gininkų įsipareigojimų įstaty
mai”, teigė jis.

Savo ruožtu, R. Paikovič 
sakė, kpd Jugoslavijos vyriau
sybė „dirba normaliu režimu”, 
tačiau „labai rimtai atsižvel
gia į iš Vakarų kylančią grės
mę”. Visgi, pasak jo, „kasdien 
vyksta derybos su NATO”, ir 
jo manymu, Jos gali būti re
zultatyvios”.

Lietuvos ir .kitų Baltijos val
stybių narystė NATO ne
peržengtų nei 1922 metų, kai 
buvo įkurta SSRS, nei 1991 
metų, kai ji žlugo, sienų.

„Maskvos mėginimai brėžti 
kažkokią savo ‘raudoną liniją’ 
tarp Lietuvos ir Lenkijos yra 
nesusipratimas, kaip matome, 
kylantis iš teisinių istorinių 
faktų užmaršties” rašo V. 
Landsbergis.

Lietuvos parlamento vado
vas perspėja, kad „pagunda 
priskirti sau kada nors praei
tyje užimtas ir valdytas žemes 
galėtų nuvesti Rusijos politi
kus iki Aliaskos”.

V. Landsbergio pareiškimas 
paskelbtas po Rusijos UR mi
nistro Igor Ivanov pasisakymų 
spaudoje praėjusią savaitę, 
kad Rusijos santykiai su 
NATO „visiškai pasikeis, jeigu 
sąjunga plėsis į Rytus už bu
vusios SŠSR ribų”. Interviu Is
panijos laikraščiui „Vanguar- 
dia” jis teigė, kad yra 
„raudonoji linija”, einanti bu
vusios Sovietų Sąjungos siena, 
įskaitant Baltijos valstybes, ir 
tos linijos peržengimą Rusija 
vertintų kaip „radikalų po
kytį, susijusį sujos saugumu”.

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: Edvardas, Mintas, 

Vilūnė, Norutis.
Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas; Vin

centas, Fortunata, Lakštuonė. 1263 
m. nužudytas Mindaugas, Lietuvos 
Didysis kunigaikštis, pirmasis ir 
paskutinysis karūnuotasis Lietuvos 
karalius.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAIP ATPAŽINTI MIGRENOS 

PRIEPUOLĮ
10*15 proc. žmonių kenčia nuo migrenos.
2/3 sergančiųjų — moterys.
Sergančiųjų amžius — 30-39 m.
Neabejotina migrenos paveldimumo reikšmė.

Migrena vadiname priepuo
liais po kelias valandas, 
rečiau — paras trunkančius 
labai intensyvius duriamojo, 
plėšiamojo pobūdžio galvos 
skausmus. Turbūt nerasime 
žmogaus, kuris per savo gyve
nimą nebūtų patyręs bent vie
no migrenos priepuolio. Gali
ma išskirti du pagrindinius 
migrenos priepuolių tipus:

migrena be auros (paprastoji 
migrena);

migrena su aura (klasikinė 
migrena).

Taip pat gali būti kitos ne- 
pinės ar komplikuotos formos, 
galinčios gydytojui sukelti 
diagnostinių sunkumų. Pa- 
prastajai migrenai būdingi 
galvos skausmai, pasireiš
kiantys drauge su nuotaikos, 
miego, apetito sutrikimais, 
dažniausiai juntami tik prabu
dus ryte. Skausmas dažniau
siai charakterizuojamas:

vienpusis — paprastai skau
da vienoje galvos pusėje;

pulsuojančio pobūdžio
skausmas — galvos „spaudi- 

" mas”, galvoje jaučiamas šir
dies plakimas;

paprastai skausmas būna 
labai intensyvus;

migrenos priepuolis, lydi
mas fizinių jėgų netekimo ar 
darbo veiklos sutrikimo.

Daugeliu atvejų minėti 
simptomai susiję su pykinimu 
ir vėmimu, padidėjusiu jautru- 

i-mu šviesai (fotofobija) ar gar
sui (fonofobija). Paprastai 
priepuolis trunka nuo 4 iki 72 
vai., dažniausiai dieną ar dvi, 
ir skausmas išnyksta staiga, 
kaip ir prasidėjo.

Klasikinei migrenai būdin
gas galvos skausmas, praside
dantis neurologiniais požy
miais, vadinamąja „aura”, 
kuri trunka apie 20 min. ar il
giau. Išskiriamos kelios auros 
rūšys.

Vizualinė (regos) aura — 
dažniausiai pradeda mirgėti 
akyse, matomi zigzagai, kar
tais užtemsta kuri nors aki
pločio pusė, gali visai aptemti 
akyse.

Sensityvinė aura — jai pra
sidėjus ligoniui tirpsta rankos, 
kojos, gali sutrikti pusiausvy
ra, svaigti galva.

Kalbos aura — sunku susi
kaupti, kalbėti, tarti įprastus 
žodžius.

Kadangi aura tam pačiam li
goniui visada būna tokia pat, 
jis supranta, kad jam pra
sidėjo priepuolis, ir gali jam 
pasiruošti (pvz., išgerti vaistų, 
atsigulti tamsioje patalpoje).

Iš kairės į dešinę: Rūta Lekevičienė, Regina Švobienė, Miglė Švobaitė, Gražina Liautaud, Miglė Švitraitė, Eglė 
Lekevičiūtė, Birutė Jasaitienė, Amas Austinas, Rima Švitrienė, Aldona Austinienė.

Kokios migrenos priežastys? 
Nuo seno paplitęs posakis, jog 
geriausiai apie migreną žino 
pats sergantysis. Neabejotina 
ir migrenos paveldimumo 
reikšmė —jeigu abu tėvai ser
ga migrena, tikimybė sirgti ja 
vaikui yra 60-90 proc., jeigu 
serga tik motina — 72 proc., 
jeigu tik tėvas — 20 proc.

Migrenos priepuolį gali 
išprovokuoti daugelis faktorių: 
fizinis ir psichinis nuovargis, 
įtampos situacija, mėnesinės, 
hormoniniai vaistai ir kt. Daž
nai priepuolį išprovokuoja 
šviesa, kvapai, meteorologinių 
sąlygų pokyčiai. Didelę reikš
mę turi ir mityba: nepataria
ma valgyti sūraus maisto, 
šokolado, vartoti alkoholio. 
Įvairūs gyvensenos ritmo su
trikimai taip pat gali išpro
vokuoti migrenos priepuolį.

Nors dar galutinai neįro
dyta, bet moksliškai nustaty
ta, jog šios paslaptingos ligos 
pasireiškimui didelę įtaką turi 
galvos smegenų kraujagyslių 
ir nervinės veiklos sutrikimas. 
Todėl geras ligos mechanizmo 
supratimas leidžia pasiūlyti 
naujus priešmigreninius vais
tus.

SUVARTOJA PERPUS 
MAŽIAU VAISTU

Lietuvoje gaminami vaistai 
šiuo metu sudaro tik keturis 
procentus krašto vaistų rin
kos. Yra visos galimybės šį 
procentą gerokai padidinti, 
pasakė Sveikatos apsaugos 
ministro patarėjas farmacijai 
Gintautas Viskaitis. Tokią 
nuomonę pareiškė ir Lietuvos 
vaistų gamintojai, svarstyda
mi savo perspektyvas Vilniuje, 
„Litexpo” rūmuose, surengtos 
tarptautinės medicinos techni
kos, farmacijos ir stomatologi
jos parodos proga.

Parodoje pirmąją vietą pa
gal dalyvių skaičių užėmė far
macija. Įvairią šio profilio pro
dukciją pristatė 82 firmos. 
Tarp jų — 12 Lietuvos gamin
tojų ir 16 — pasaulinio garso 
firmų atstovybių Lietuvoje.

Lietuvoje, pasak G. Viskai- 
čio, vaistus gamina arba juos 
rūšiuoja 21 įmonė. Tai — „Sa- 
nitas”, „Ilsanta”, „Endokri
niniai preparatai”, „Bakteri
niai preparatai”, „Biofa”, Lie
tuvos ir Norvegijos UAB „Nor- 
fachema”, „Švenčionių vaista
žolės”, Vilniaus farmacijos 
fabrikas ir kt. Iš viso gamina
mi 419 pavadinimų vaistai.
. Dauguma Lietuvos vaistų

tetas.
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RAMYGALOS „LIEPSNELĖS” KVIEČIA 
SUSITIKTI

1918 m. savanoriai per au
kas ir pasišventimą iškovojo 
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę. Grįžę iš kovos laukų 
pergalės džiaugsmu nenusira-

gamintojų pertvarko savo ga
mybą pagal GMP — geros ga
mybos praktikos — standartų 
reikalavimus. 1999 metais, 
nuo antrojo ketvirčio Sveika
tos apsaugos ministerija nu
mato įteisinti leidimą gaminti 
sterilius intraveninius tirpa
lus tik GMP standartus atitin
kančioms įmonėms.

Lietuviškų vaistų eksportas 
1997 m. sudarė apie 250 mln. 
litų. Daugiausia eksportuota į 
Rusijos Federaciją, Latviją, 
Baltarusiją, Ukrainą.

Užsienio gamintojams Lietu
voje atstovauja daugiau kaip 
100 atstovų bei atstovybių. 
Per 1997-uosius metus į Lie
tuvą buvo įvežta užsienio 
kompanijų vaistų už 700 mlų. 
litų.

Išlaidos vaistams Lietuvoje 
nuolatos didėja. 1993 m. vie
nas Lietuvos gyventojas vais
tams vidutiniškai išleido 27,2 
Lt, 1994 m. — 97,76 Lt, o 
1997 m. — 126,80 Lt. Palygi
nus su užsienio šalimis, kaip tei
gia G. Viskaitis, tai nėra labai 
daug. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 
vienas gyventojas vidutiniškai 
vaistams išleidžia net keletą 
kartų daugiau pinigų negu 
Lietuvoje. Komentuodamas 
šiuos skaičius, G. Viskaitis sa
kė, kad spartų suvartojimo 
augimą, galima paaiškinti ir 
tuo, kad Lietuvą dabar pasier 
kia daugiau pačių naujausių, 
vis brangesnių vaistų, ir tuo, 
kad jų daugiau suvartojama. 
Beje, sakė jis, nereikia pa
miršti, kad 42 proc. Lietuvoje 
suvartojamų vaistų yra kom
pensuojama iš privalomojo 
sveikatos draudimo fondo. 
(Elta)

Vaikų globos namų „Likimas” Raseinių vaikai su tėvais Stasiu ir Aldona Sereikais, kartu viduryje dr. Regi
na Švobienė, „Kaimo vaikų” labdaros fondo vedėja. Visus šiuos vaikus globoja „Lietuvos Našlaičių globos” komi-

Nuotr. Teresės Landsbergienės

ką tai reiškia ir nebuvome jau 
tokie „maži ir žali”. Todėl ne
nuostabu, kad iš šios mokyk
los raudonojo teroro įkarštyje 
partizanauti išėjo 9 mokiniai.

Be to, „liepsnelėmis” tapo 
daugelis šios mokyklos auklė
tinių. Jie tapo Sąjūdžio daly
viais, mokslo šviesuliais, daug 
„liepsnelių” dirbo Kristaus vy
nuogyne ir t.t. Tai buvo moky
tojų pasišventimo nuopelnas. 
Už tai jie sumokėjo kalinio ar 
tremtinio dalia.

Laikas daug prisiminimų 
išdildė iš atminties ir kitoms 
kartoms sunku ką nors gra
žiai, vaizdingai ir įdomiai pa
pasakoti. Todėl Ramygaloje 
įkurtas ramygaliečių klubas 
„Žarčių liepsnelės” trijų ne
pailstančių entuziastų: V.
Šidlausko, I. Zubauskienės ir 
E. Baltuškaitės dėka. Be to, 
mokykloje suorganizuotas 
muziejus, kuriame matai ir 
supranti, kaip žingsnelis po 
žingsnelio mokykla skynėsi 
kelią tautos gyveniman, steng
damasi, kad Lietuvoje žydėtų 
šviesa ir tiesa. Muziejui vado
vauja mokytoja Irena Zubaus- 
kienė, kuri kartu su „Žarčių 
liepsnelių” klubo tarybos 
nariais kiekvieną šios mokyk
los auklėtinį, esantį .bet ku
riame pasaulio krašte, kviečia 
V>ūti šio klubo nariu ar rėmėju, 
taip pat padėti mokyklos mu
ziejui surinkti kuo daugiau ži
nių apie tuos, kurie mokėsi 
Ramygaloje. Laukiama auto
biografijų, autorinių leidinių, 
darbų, nuotraukų, atsiminimų 
ar materialinės paramos (pa
gal galimybę). Šis klubas ruo
šia susitikimą ir mokyklos 
įkūrimo 80-ties metų jubiliejų. 
Ši nepakartojama šventė 
įvyks š.m. lapkričio 14 d.

mino. Prisiminę poeto Mairo- 
'nio žodžius, vieni ėmė arklą, 
kiti knygą arba lyrą ir tapo 
savanoriais-kūrėjais.

Ramygalos apylinkės Lietu
vai davė 200 savanorių. Ne vi
si grįžo. Bet likusieji ėmėsi 
kūrybinio darbo. Nors Ramy
galos krašto lietuviai buvo 
tvirti Dievo, Tėvynės gynėjai 
ir patriotai, bet jiems po caro 
priespaudos trūko rašto, lietu
viškos abėcėlės supratimo. 
Kad ramygalietį lydėtų šviesa 
ir tiesa jo gyvenime, 1918 m. 
Ramygaloje buvo pradėta sta
tyti mokykla, kuri vėliau buvo 
pavadinta prezidento Antano 
Smetonos vardu ir gavo pro
gimnazijos statusą.

Dar yra gyvi šios mokyklos 
pirmieji mokiniai ir šios mo
kyklos statybos talkininkai. 
Tais metais jie ardė1 netoli 
Ramygalos esančio dvaro su
griuvusius mūro pastatus ir 
vežė plytas į Ramygają. Vie
nas talkininkų buvo Pranas 
Miknevičius. Baigęs šią pro
gimnaziją, jis mokytojavo 
Truskovos pradžios mokyk
loje. Nors ir regėjimas nusil
pęs, metų našta privertė pa
imti lazdelę, atlikęs bolševiki
nę „prievolę” kalėjimuose, la
geriuose ir tremtyje jis neprarado 
atminties. Tokią gražią at
mintį turėti nekiekvienam 
lemta.

Vokiečių okupacijos metais
Ramygalos mokykloje - gim
nazijoje mokytojavo astrono
mas akademikas Ant. Juška, 
poetas J. Graičiūnas, kapito
nas Liberis, ministras Masi
liūnas, kunigas Baltrukėnas ir 
Zastorskis (direktorius), pasi
žymintis aukšta erudicija ir 
patriotiškumu. Direktorius 
Zastarskis pabrėždavo: „Koks 
tu lietuvis, jeigu nemoki gra
matikos”. Bolševikų okupaci
jos metais mokytojas daugiau 
ir negalėjo pasakyti. Bolševi
kai reikalavo, kad mokyklose 
ir kitose organizacijose sien
laikraščiai būtų leidžiami „ko
munistine dvasia”. Partijos 
komitetai pirmiausia kreipda
vo dėmesį į sienlaikraščio pa
vadinimą, pvz. „Lenino keliu” 
arba „Jaunosios gvardijos ke
liu” ir t.t.

Ramygalos vid. mokykla to
kius bolševikinius reikalavi
mus turėjo vykdyti besąlygiš
kai. Tokiam sienlaikraščiui, 
svarbiausia buvo parinkti jo 
pavadinimą, nuo kurio pri
klausė mokyklos politinis pre
stižas. Šį reikalą išsprendė 
poetas J. Graičiūnas, Ramy
galą supo didelės pelkės, nuo 
seno vadinamos „Žarčiais”. 
Taigi poetui smilktelėjo mintis 
būsimą sienlaikraštį pavadin
ti „Žarčių liepsnelėmis”. Tokį 
pavadinimą buvo galima pa
aiškinti, remiantis taip vadi
namu būsimu „rojumi”. Mes, 
to meto mokiniai, supratome,

Mieli ramygaliečiai, gyveni
mo audrų toli nublokšti nuo 
tėvynės, žinome, kad laikas 
nusineša užmarštin mūsų jau
nystės linksmas, laimingas, 
sunkias ir skausmingas die
nas. Visiems malonu po dau
gelio metų susitikti, prisimin
ti, pergyventi viską iš naujo. 
Kaip malonu išgirsti kokią 
nors naujieną iš tėviškės, ap
lankyti gimtąjį sodžių ir rasti 
išlikusį kokį nors medį ar obe
lį apkerpėjusią, ar kažką kit
ką, ženklinantį kūdikystės ar 
vaikystės dienas, ypač, jeigu 
daugelį metų neteko tėviškės 
aplankyti. Taip pat bus įdomu 
išgirsti iš Jūsų, kaip slinko 
dienos svetimuose kraštuose, 
išsigelbėjus nuo bolševikinio 
teroro. „Žarčių liepsnelės” klu
bas kviečia visus ramygalie- 
čius, esančius toli nuo tėvy
nės, šios šventės rengėjams 
padėti sudaryti šventės prog
ramą.

Atsiminimus, dovanas, do
kumentus perduokite Ramy
galos vid. mokyklos muziejaus 
reikalus tvarkančiai „Žarčių 
liepsnelės” klubo pirmininko 
pavaduotojai, mokytojai Ire
nai Zubauskienei.

Atsiliepkite, atvykite, rašy
kite, remkite. (Mano telefo
nas: 1-708-422-7151).

A. Stankevičius

• Charakteris yra ne kas 
kita, kaip dvasinių nusitei
kimų suma. Iš čia jau lengva 
suprasti, kad dvasiniai žmo
gaus nusiteikimai yra ne kas 
kita, kaip kasdieniniai jo 
įpratimai, įgyti nuolatinėmis 
jo pastangomis.

A. Šerkšnas

Du tauragiškiai, netikėtai susitikę Čikagoje... Š.m. vykusiame Birželio 
trėmimų paminėjime, kurį rengė Čikagos ALTo skyrius birželio 14 d., su
sipažino Antanina Repšienė ir kun. Egidijus Arnašius.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickoiy Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė., 
Tovver 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPĖR 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeląnd Avė. 
Chicago Ridge, lt 60415 

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. Ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755 •
Valandos pagal susitarimą

* Šiemet Lietuvos ūki
ninkai, pasinaudodami Že
mės ūkio paskolų garantijų 
fondu, paėmė 8.6 mln. litų il
galaikių paskolų. Šiuo metu 
bankų paskolos su fondo ga
rantija suteikiamos su 11-13 
proc. metinių palūkanų. Ūki
ninkai skundžiasi, kad tokia 
palūkanų norma per didelė, 
todėl 50 proc. numatoma pa
dengti iš Kaimo rėmimo fondo 
lėšų. Kadangi ne visi besiku
riantys ūkininkai turi pinigų 
iš karto sumokėti 15 proc. per
kamos naujos technikos kai
nos, šią dalį planuojama su
mažinti iki 10 procentų. (Eita)



RUSIJA EINA KAIRĖN. 
KAIP TOLI?

E. RINGUS

Danutė Bindokienė

„...That our flag was 
štili there...”

Ziuganovas, komunistų par
tijos vadas, dabartinį laiko
tarpį palygina su 1917 metais, 
kai bolševikai perėmė valdžią. 
Negi istorija pasikartos, negi 
rusai nepasimokė iš istorijos? 
Kai kas sako, kad finansinė 
padėtis Rusijoje yra panaši į 
Amerikos pabaigoje 19-to 
šimtmečio, kurį jie pavadino 
laukinio kapitalizmo laikotar
piu. Tada maža Amerikos in- 
dustrialistų grupė buvo savo 
rankose sukoncentravusi mil
žinišką kapitalą ir išnaudojo 
pigią darbo jėgą. Šiandien Ru
suos finansai irgi valdomi ne
didelio, bet galingo, turtuolių 
klubo. Jų rankose Rusįjos 
gamtiniai turtai, tų turtų per
dirbimo pramonė ir bankai.

Skirtumas tarp Amerikos 
ir Rusįjos kapitalistų yra tas, 
kad amerikiečiai surinktą 
kapitalą panaudojo tolimes
niam investavimui savo kraš
te. Rusiški kapitalistai, nebū
dami tikri krašto pastovumu, 
sukrautus kapitalus išsiuntė į 
pastovius Vakarus: Šveicariją, 
Austriją, Bahamų salas ir t.t. 
Kaip Amerikoje, Rusijos kapi
talistus galima suskaičiuoti 
ant rankų pirštų. Visi jie jau
ni, buvę „aparatčikai”, pra
turtėjo per keletą paskutinių 
metų, užgrobę stambiausias 
Rusijos pramones: naftos, aliu- 
miniaus, dujų, retų metalų 
gamyklas, bankus. Vakarų 
atsiųsti finansai, neva remti 
ekonominę rinką, irgi pakliu
vo į nauju kapitalistų bankus, 
kurie dabar vienas po kito 
bankrutuoja.

Jelcinas, norėdamas sustab
dyti ekonominę suirutę, keičia

Su „Girių aido” dainininkais po koncerto Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte spalio 9 d. Iš kairės; Marįja Re
mienė, Pilypas Narutis, Elvyra Narutienė, Anis Grinius, Antanas Lukša, Povilas Vaičekauskas, Aldona Grini
enė, Leonas Maskaliūnas, Vytautas Balsys, Vladas Šiukšta, Antanas Paulavičius, Melita Kuprienė ir Vincentas 
Kuprys.
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Ji tave užnešiojo, nuo pat mažens tavo žingsnius skaitė, 
o dabar panešiok tu ją. Se užsikabink ant kaklo ir 
panešiok prie širdies. Ką žinai, kai kada nebeteksi vil
ties, gal tas žiupsnelis sustiprins, o gal ir mane pri
mins.

Tik jai įsišnekėjus, pamačiau, kad rankoje laiko 
mažytį pilko šilko maišelį, pasietą sidabrine gran
dinėle. Gal nuo kryželio, kurį anais metais jai par
vežiau iš Romos. Prisipažinsiu, kad tada toks senti
mento dramatinimas man buvo ir naivus ir juokingas, 
bet kai motinos žvilgsnis buvo toks graudžiai, net 
skaudžiai, rimtas, sulaikiau bekylantį juoką, palen
kiau galvą, o ji užkabino maišelį, prasegė marškinius 
ir įleido užantin. Šilko vėsus švelnumas prigludo prie 
krūtinės, bekyląs juokas atgal nusmuko ir keistas 
šiurpas nubėgo per visą. Skaudus toks, lyg ateinąs 
siaubas ne mane iš savo žemės rautų, bet iš manęs ir 
motiną, ir brolį, ir sodybą, ir žemę, ir visą kraštą. Ne
jučia apkabinau motiną, lyg norėdamas nuo visko joje 
vėl pasislėpti, ir pajutau, kad ir man akys drėksta.

Išvažiavau didelio sunkumo užgultas. Iš namų iš
važiuoti nebuvo jokia naujiena. Nebežinau kiek metų 
kai namo parvažiuodavau tik paviešėti, bet išvažiuo

vyriausybę kas kelintas mėne- 
sis. Naujausias pertvarkymas 
įvyko visai neseniai. Premjeru 
paskirtas senas „aparatčikas”, 
tarnavęs komunistiniam reži
mui, pastoviai kopęs karjeros 
laiptais ir KGB tarnyboje 
užsitarnavęs generolo laipsnį. 
Apie naują premjerą daug 
duomenų galima rasti kny
goje „Death and rebirth of 
KGB”, išleistoje 1994 m. Kny
goje pabrėžiamas Primakovo 
sugebėjimas modernizuoti 
KGB aparatą, organizuojant 
skyrių, skirtą tik užsienio rei
kalams. Primakovas gimė 
1929 m. Kijeve. Tėvams išsis
kyrus, motina, gydytoja, per
sikėlė į Tbilisį. Savo jaunystę 
jie ten ir praleido. Kada jis 
pakeitė savo pavardę iŠ Fin- 
kelšteino į Primakovą, neaiš
ku. Studijavo Maskvos Orien- 
taliniame institute. Vėliau dir
bo „Pravdoje” kaip korespon
dentas Turkijoje. Perestroikai 
prasidėjus, Primakovas įsijun
gė į Gorbačiovo komandą ir 
dažnai lydėjo jį užsienio ke
lionėse. Jo kulminacinis laiko
tarpis užsienio politikos veik
loje buvo pasiektas, kai Gorba
čiovas pasiuntė į Iraką, kad 
prikalbintų Saddam Hussein 
vengti karo su Amerika. Misi
ja buvo nesėkminga.

Būdamas vicekomisaru 
KGB, Primakovas pasireiškė, 
kaip imperijos išlaikymo ša
lininkas, užgniauždamas pasi
priešinimą Baltijos kraštuo
se ir Kaukaze. Jis gerai prisi
taikė ir prie Jelcino, kuris pas
kyrė jį Užsienio reikalų mini
stru. Čia jis vėl veda impe
rijos išlaikymo politiką. Prie

Lietuvos trispalvę prieš koncertą įneša partizanų ryšininkas Vladas Šiukšta (iš kairės) ir partizanas Vytautas 
Balsys.

šinasi NATO plėtimui, ypač į 
Baltijos kraštus ir Ukrainą.

Daugiau žinių apie Prima
kovą randame žinomo Ameri
kos žurnalisto straipsnyje 
„New York Times”, parašy
tame dar prieš paskyrimą 
premjeru. Ten žurnalistas ste
bisi, kodėl Jelcino pagalbinin
kai , kaip Kirijenko ir pats 
Primakovas, slepia savo etni
nę kilmę. Ekonomistas Jav- 
linskis, aktyvus reformato
rius, net prikiša Žirinovskiui, 
sakydamas: „Mes abu esame 
pusiau žydai, tik aš to nesle
piu”. Patį Primakovą padrą
sina Amerikos Užsienio rei
kalų ministrė M. Albright ne
sidrovėti savo kilmės. Kaip 
pavyzdį duoda save.

Jelcinas, norėdamas išveng
ti konflikto su Dūma, buvo 
priverstas rasti asmenį, priim
tiną daugumai frakcijų. Pasi

rinktas kandidatas E.Prima- 
kovas, patiko aktyviausiai 
frakcijai — komunistams. Ka
dangi naujas premjeras nėra 
ekonomistas, į talką pakvietė 
du komunistus, vieną paskir
damas tvarkyti pakrikusius 
finansus, kitą — valdyti cen
trinį banką.

Daugumas galvoja, kad išei
ti iš' krizės komunistams ne
pavyks. Kyla klausimas: kaip 
toli jie eis į gyvenimo centra
lizavimą. Dabar aišku, kad 
Vakarų reformatorių įtaka 
keisti Rusijos vidinę sant
varką ir finansinę paramą su
mažės. Primakovas, kaip Už
sienio reikalų specialistas, 
bandys bent išlaikyti Rusijos 
įtaką tarptautinėje plotmėje. 
Atgis jo sena draugystė su 
Hussein ir Serbijos diktato
rium, kai Vakarai bandys gin
ti Kosovo gyventojus nuo ser
biško genocido.

Galvojama, kad Primakovo 
laikotarpis irgi bus labai ribo
tas. Komunistai dabar galės 
stipriau reikštis Rusijos atei
ties kūrime. Kokia ji bus? Ko
munistų vadas dažnai už
simina apie galimą pilietinį 
karą. Gal todėl jis šiandieninę 
padėtį lygina su 1917 metais?

SEINUOS LIETUVIU 
DAINOS

„Bažnyčios chorui 100 metų” 
— skelbia Punsko šventovėje 
įmūryta paminklinė lenta, ku
ri buvo pašventinta š.m. bir
želio 29 d. Tą dieną Punsko 
parapijoje buvo šv. Petro ir 
Povilo atlaidai. Pasveikinti 
garbingo sukaktuvininko at
vyko atstovai iš kaimyninių 
parapijų: Sangrūdos, Mari
jampolės, Seinų, Suvalkų, Ža
gariu...

Trumpam sugrįžkime į 1898

m. Tuometiniam Punsko para
pijos klebonui Simonui Norkui 
kilo mintis įteisinti lietuvišką 
giesmę šioje šventovėje. Kun. 
Žemaičio pastangomis jau po 
kelių mėnesių per 1898 m. Ve
lykas Punsko šventovėje sus
kambėjo vyskupo A. Bara
nausko giesmė „Linksma die
na mums prašvito”. Nuo tos 
dienos iki šių laikų su neilgo
mis pertraukomis dėl karų ir 
įvairių okupacijų Punsko 
šventovėje choras lietuviškai 
garbina Dievą. Jis atliko taip 
pat didžiulį kultūrinį ir tau
tinį darbą: kai kuriais istori
niais laikotarpiais buvo vie
nintelė tribūna, iš kurios 
skambėjo lietuvių kalba.

Živilė Makauskienė 
Punskas

AUTOMOBILIU
AIKŠTELĖ

Vilniuje prie Kalvarijų tur
gavietės pradėjo veikti pirmoji 
šalyje daugiaaukštė automobi
lių aikštelė.

Kaip rašo „Sostinė”, per me
tus 3,7 mln. litų kainavusią 4 
aukštų aikštelę pastatė ben
drovė „Savy”, kuri ir yra šio 
naujojo statinio savininkė.

Aikštelėje įrengtos 228 auto
mobilių stovėjimo vietos, dar 
40 vietų žadama įrengti ant 
stogo. Vieną valandą palikti 
automobilį kainuoja du litus, o 
už kiekvieną kitą valandą 
reikia mokėti po vieną litą.

Automobilių aikštelių staty
ba — viena svarbiausių ben
drojo sostinės plano problemų. 
Vilniaus savivaldybė šiemet 
paskelbė konkursą įrengti 
miesto automobilių aikštelių 
sistemą. Numatoma įrengti 
apie 15 daugiaaukščių ant
žeminių ir požeminių auto
mobilių aikštelių.___________

Tai JAV himno fragmentas, 
užklydęs į mintis, kai prieš 
„Girių aido” — partizanų dai
nos vieneto — koncertą pra
ėjusį sekmadienį į sceną buvo 
įnešta Lietuvos trispalvė. Tai 
ne šiaip sau valstybinė 
vėliava, o brangi relikvija, 
rasta užgriautame, susprog
dintame bunkeryje. Kai ją 
iškilmingai įnešė į sceną, ne 
vienam koncerto dalyviui 
užgniaugžė kvapą ir išspaudė 
ašaras skylėtos, supurvintos 
trispalvės vaizdas. Ji, kaip ir 
mūsų partizanai, neslepia sa
vo praeities žaizdų, bet išli
kusi, laisva ir garbinga, byloja 
visiems lietuviams apie mūsų 
tautos dvasinę stiprybę ir ryž
tą siekti laisvės!

Nedaug atsirastų drąsuolių, 
kurie ryžtųsi grįžti į praeitį 
Lietuvoje, kai vyko žūtbūtinės 
partizanų kovos su okupantu. 
Nors mes žinome tų kovų pa
baigą, nors gerbiame jų daly
vius, bet retas sutiktų savo 
akimis pamatyti išniekintus 
partizanų lavonus miestelių 
aikštėse, išdavikišką stribų 
veiklą, okupanto atsiųstų pa
jėgų uolumą, ieškant parti
zanų slėptuvių ir jas be jokio 
sąžinės graužimo naikinant.

Vis tik partizanai, bent 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, yra tikrieji tautos did
vyriai, kuriems pagarba per 
kone pusšimtį metų skiepyta 
ir jaunosioms kartoms. Var
giai rastume bet kurio am
žiaus lietuvį, net gimusį ir au
gusį toli nuo savo kilmės 
krašto, kuris būtų negirdėjęs 
apie Lietuvos partizanus bei 
jų didvyrišką pasipriešinimą 
raudonajam bolševizmui. Tad 
nenuostabu, kad kai po Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo atsirado galimybės susitik
ti, pasikalbėti, pasiklausyti 
išlikusių partizanų, jiems dė
mesys buvo ir tebėra didelis.

Kai pirmą kartą prieš porą 
metų su koncertais į Ameriką 
ir Kanadą atvyko „Girių aido” 
dainininkų grupė, dėmesys 
jiems buvo tikrai visuotinis. 
Koncertų sales užpildžiusi 
publika protarpiais net būtų 
negalėjusi pasakyti, kokias 
dainas vyrai dainavo, ką pasa
kojo, kaip jų balsai skambėjo. 
Pakako juos matyti, žinoti, 
kad prieš akis turime tikrus 
savo tautos karžygius, mūsų 
pasąmonėje tapusius kone 
milžinais. Jų dainos krito tie
siai į širdį, ne į ausis.

Praėjusi savaitgalį Čikagoje 
ir Lemonte vėl koncertavo tie 
patys „Girių aido” vyrai. Bu
vo malonu girdėti, kiek per

porą metų gerąja linkme pa
sikeitė jų dainavimas, kad iš 
to naujo penketuko jau susice- 
mentavo stiprus reprezentaci
nis partizanų dainų vienetas, 
kurio, net pamiršus jaučiamą 
sentimentą partizanams, būtų 
verta pasiklausyti.

Tačiau partizanai mums 
niekuomet nebuvo ir nebus 
tik eiliniai žmonės: jiems pa
garba, meilė ir palankumas 
užsienio lietuvius visuomet 
lydėjo, visuomet ir lydės. Be 
abejo, išsirikiavęs jų penketu
kas scenoje tai taip pat jautė 
ir sėmėsi ištvermės iš publi
kos šilto priėmimo. O tos iš
tvermės jiems dar ilgai reikės, 
nes toks reprezentacinis vie
netas atlieka nepaprastai 
svarbią misiją — pasakoti 
gyvąją tautos istorijos dalį 
tiems, nuo kurių okupantas ją 
slėpė ir draudė, kurią sten
gėsi iškraipyti ir suniekinti.

Liūdna pripažinti, kad sve
timiesiems šis užmojis vis 
dėlto pavyko... Nors salėje 
klausytojų buvo nemažai, bet, 
deja, tai seniai čia gyvenantys 
tautiečiai, kuriems net pats 
žodis partizanas iššaukia tė
vynės meilės ir pagarbos 
jausmą. Sakoma, kad Čikagoje 
ir apylinkėse gyvena jau per 
10,000 neseniai iš Lietuvos at
vykusių lietuvių. „Girių aido” 
koncerte jų buvo tiek, kad ant 
pirštų būtų galima sus
kaičiuoti...

Puikiai žinome, kiek žmo
nių susigrūda net toje pačioje 
Jaunimo centro salėje, kai 
koncertuoja kokia „roko” gru
pė ar „populiarus” daininin
kas. „Girių aido” dainos jiems 
nuobodžios, partizanai jiems 
ne didvyriai (ir dar kai kam 
šiandien neaišku, dėl ko tar
pusavyje nesusikalbame...).

Koncerto metu scenoje 
švytinti skylėtoji trispalvė ta
rytum kaltino visus tuos, ku
rie „atrado kitų darbų, pra
mogų ar reikalų” ir į koncertą 
neatvyko. Niekas iš mūsų ne
reikalauja kentėti, niekas 
neišsiųs į Sibirą už apatiją 
Lietuvos didvyriams ir jos is
torijai, tad pagerbimas yra 
savanoriškas ir kiekvienas tai 
turi suprasti. Norime tikėti, 
kad Clevelande, Baltimorėje, 
St. Petersburge, Los Angeles, 
Denver, Omahoje, Vašingtone 
ir kitur į „Girių aido” koncer
tus susirinks kiekvienas arti 
ir toliau gyvenantis lietuvis. 
Jausmas, kurį iš tų koncertų 
išsiveš namo, atlygins už tą 
porą valandų, besiklausant 
prasmingų ir gražių dainų.

damas visada žinojau, kur vykstu ir ko vykstu. Šį 
kartą buvo kitaip. Žinojau kodėl išlekiu, bet nežinojau 
kur. Priešais buvo tuštuma. Taip lyg eitum į gudų 
mišką žinodamas, kad iš jo grįžti nevalia. Traukė no
ras sustoti, atsisėsti šalia kelio ir laukti. Ko? Pažįs
tamo? Palikto? Kad taip juodu persigalvotų, pasikin
kytų ir pasivytų. Atrodė, kad tada ir nežinia būtų jau
kesnė. Niekada nebuvau jautęsis toks vienas... Bet ką 
aš čia — jūs patys žinote. Juk irgi panašiai išėjote. 
(Tuo metu ėmė noras pertraukti jo kalbą ir pasakyti, 
kaip aš išėjau, bet neradau te ”po įsiterpti. Tik vėliau 
pastebėjau, kad jis toks, kuriam kitų pergyvenimai 
nieko nereiškė, o įsitikinau, kai važiavome iš Berlyno. 
Vienu tarpu, kai tuščiam kely važiavom šalimais, pra
dėjau pasakoti savo išėjimą, bet jis manė vidury žodžio 
nutraukė: „Pažiūrėk į tuos žilvičius. Va ten, pievos vi
dury. Matai, jau žaliuoja. Gale mūsų kluono irgi buvo 
tokių pat. Kai buvau vaikas, iš jų krepšiukus dirbau. 
Kažin dabar ar anie jau sprogsta? O gal ten sniego 
tebėra! Ir ėmė pasakoti apie savo namus, sodybą, kur 
koks medis augo, apie geltonąją slyvą... Man suskau
do, kad jam ten pasilikusių geltonųjų slyvų skonis 
uždengia kitų skausmingus pergyvenimus. Nebenorė
jau net šalia važiuoti, bet ir atsilikti nebuvo kaip. Ap
sidžiaugiau pamačiusi priešais atvažiuojantį porinį 
vežimą, pasilikau. Ir su vežimu prasilenkus iš paskos 
tevažiavau. Dabar linkusi savo tokį ožį kaltinti, o tada 
pykau, jog jis gal net nepastebi, kad aš šalia esu. Ne 
tik esu, bet ir pasakyti ką nors noriu. Kai jo nebėra, 
nebepykstu, tik ir pati nežinau ką jaučiu. Praėjo, lyg 
būtumėm scenoje vaidinę, ir tik atsiminimas teliko. 
Gyvas, toks, rodosi, kad galėtum pirštų galais paliesti.

Ir kiekvienas žodis tebėra gyvas, nors ir tiktai atsi
minimas. Kiek gaila, kad neįsiurbiau visus jo žodžius, 
kaip tada tuos apie žemės žiupsnį. Išėjau, bet nesku
bėjau. Kai išgirdau, kad mano kaimas jau užimtas, 
kiekvieną iš savo krašto sutiktą klausinėjau, ar neži
no, kas atsitiko mano žmonėms, bet niekas nieko ne
žinojo, niekas nieko nebuvo girdėjęs. Vokietijoje įsi
maišiau į ilgas pabėgėlių voras. Galvojau, kad taip 
gali būti saugiau. Vienas greičiau pastebimas. Be to, ir 
noras pabūti tarp savo žmonių traukė. Tik su nak
vynėm buvo blogiau. Nakvoti reikėdavo tik tvartuose 
ir daržinėse. Per kokį mėnesį nežmoniškai pasiilgau 
lovos. Niekada nebuvau net pagalvojęs, kad jos galė
tum taip pasiilgti. Rodos, paskęstum jos baltume ir 
galėtum nebepabusti ligi karo pabaigos, kai žmogus 
vėl galės būti žmogumi.

Kartą mūsų vežimų virtinė sustojo nedideliame 
kaime. Vadovų turbūt buvo neapsižiūrėta. Čia jau 
kiek anksčiau buvo apsistojęs kitas būrys pabėgėlių, ir 
sunku buvo berasti vietos po stogu. Pirmiausiai kam
šėsi šeimos su vaikais, o palaidi vyrai, atrodo, turėsim 
pasilikti po atviru dangum. Temo. Dangus visą dieną 
buvo apsitraukęs, o temstant debesys tapo tokie sun
kūs, lyg kas būtų ėmęs ir visą dangų pamušęs švinu. 
Kilo aštrokas vėjas ir per nekokį mano apdarą smigo 
ligi kaulų. Ėmė baimė, kad gali prapliupti ir lietus. 
Keturiese sėdėjome ant kažin kieno vežimo ir srėbėme 
šiltą salstelėjusią vokišką baltintą sriubą. Ją dalino 
čia pat stambaus ūkio virtuvėje. Tik reikia turėti savo 
indą, o kai reikėjo skolintis, tai ir valgėm paskutiniai. 
Kalbos sukosi apie gerą nakvynę, apie patogesnį at
sikvėpimą. Frontas buvo atsilikęs gana toli, tai pora iš

mūsų jau buvo linkę atsiskirti, pasiieškoti pas didesnį 
ūkininką darbo ir žiūrėti kas toliau atsitiks. Bent ne
reikės bijoti, kad kurią dieną užlipsi ant tokio žan
daro, kuris paims už pakarpos ir nutemps atgal į pa
frontę apkasų kasti. Vienas net užsispyręs tvirtino, 
kad rusai per Vislą nė žingsnio nežengs. Jam vokiečių 
karininkas pasakojo, kad vokiečiai jau baigia baisų 
ginklą. Jie rusus prie Vislos kiek prilaikys, kol tą 
ginklą į frontą atsiveš. Kai atsivežę paleis, tai iš rusų 
ir jų visų ginklų tik pelenai telėks. Vokiečiam nė ka
riauti nebereikės — tik nueis ir tuščias žemes pasiims. 
Dar sakė, kad vokiečiai tą naują ginklą paskolins ir 
japonams. Anie sumuš amerikiečius, ir visą pasaulį, 
pasidalinę per pusę, valdys tik vokiečiai ir japonai.

Taip mums pasaulį bedalinant, priėjo vyras ir dvi 
moterys. Jie jau gerokai anksčiau atbėgę, čia pat ap
sistoję, ir trečia savaitė valo biurgermeisterio daržus. 
Manėm, kad pas juos bus galima permiegoti, bet jie 
jau buvo priėmę šeimas su mažais vaikais. Dabar tik 
dairėsi ar neras ko iš savo krašto. Jie ir patys buvo ne 
vieną naktį miegoję po atviru dangum, bet tada buvo 
bent ne šalta, o dabar, jeigu dar lietus ateis, vis tiek 
reikės lįsti kur į kampą. Kur čia žmogus rasi patogu
mo, kad tik užvėja ir kad tik po stogu.

— Juk dėl buvimo tai būtų, — nelauktai pasakė 
viena iš moterų. — Pamiškėj tuščias namas stovi, bet 
nieko neleidžia. Net artyn prieiti draudžia. Vaidenasi.

Aš nusijuokiau pirmas. Paskum ir kiti. Vaiduokli- 
nių istorijų buvau Lietuvoj prisiklausęs, bet jokio vai
duoklio niekur nemačiau. Ir tie, kur pasakojo nieko 
nebuvo matę.

(Bus daugiau)
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|VAI ROS NEKILNOJAMO TURTO

Per šventimus neskambino 
Tau, kunige Algirdai, nei ka
tedrų, nei parapijos bažnyčios 
varpai. Kad nepasklistų nerei
kalingas gandas žmonėse ir 
šiaip prievartos dienomis 
buvo užkirstas kelias skaus
mingiems persekiojimamas ir 
dideliems nemalonumams, ku
rie galėjo užgriūti ant visų 
namiškių ir Tavęs paties, tik
riausiai net artimieji nesveiki
no Tavęs tądien su kunigyste! 
Po iškilmingo vyskupo rankų 
uždėjimo, tarus kelis nuošir
džius pamokančius žodžius, 
Tu pakilai nuo aslos, ant ku
rios klūpojai prieš Ganytoją, 
jau paženklintas tuo pačiu 
ženklu kaip kadaise kunigas 
Melkizedekas. Jis laimino Ab
raomą po laimėto mūšio su 
Elamono valdovu, o Abrao
mas jam davė dešimtinę ir 
vėliau jis buvo simbolizuoja
mas kaip Mesijo kunigystė. O 
Tu, kunige Algirdai, po to at
mintino vyskupo rankų uždėji
mo nesyk slapčiomis mokei se
seles, vaikus, laiminai santuo
kas, krikštijai vaikus, išrišai iš 
nuodėmių, sakei pamokslus ir 
lydėjai į kapus numirusius. 
Nuo kada tai prasidėjo? 
Jėzuitų kataloguose pažymė
ta, kad į Jėzaus Draugiją 
įstojai 1968 spalio 07. d., o įš
ventintas buvai 1973 rugsėjo 
11 d. Bene vienas iš pirmųjų 
ar net pats pirmasis po
grindžio kunigas! Taigi šie
met šventi dvigubą sukaktį: 
trisdešimt metų, kai įstojai į 
garbingas Jėzaus Draugijos 
gretas, ir ketvirtis amžiaus, 
kai jau stovi prie Viešpaties 
altoriaus, prie to altoriaus, ku
riam pašventei savo laiką, 
jėgas, sveikatą, savo mintis, 
troškimus ir... visą savo gyve
nimą. O juk galėjai ir toliau 
būti inžinierium. Gal net bū
tum koks direktorius ar kur 
nors ministerijoje sėdėtum? 
Jau buvai diplomą gavęs. Ir 
net praktikos ne vienerius me
tus turėjai. Jei būtum vedęs, 
gal jau sūnų)dukrą, o gal ir ne 
vieną turėjęs. Galėjai... Daug 
ką galėjai, bet Kristus tarp 
šimtų ir tūkstančių Tave pas
tebėjo ir pasišaukė. Pasišaukė 
kaip tada, kai vaikščiodamas 
Genezareto ežero pakrantė
mis matė žvejus, į vandenį 
merkiančius ir traukiančius 
šlapius tinklus. Jis tuos per
mirkusius vandeniu, aplipu
sius žvynais, pabrinkusiais 
nuo nuolatinės drėgmės, del
nais, žūklautojus pasikvietė: 
„Nuo šiolei gaudysit ne žuvis, 
o žmones”! Ne mums žinoti, ne 
mums spręsti, ką Jis renkasi. 
Vieną, kaip Ignacą, Jėzaus 
Draugijos įkūrėją, pasišaukia 
iš fronto linijos, pasiuntęs ske
veldrą, kad koją sutrumpintų. 
Borgia, kuris vėliau irgi tapo 
jėzuitų generolu, taip apkarti

no kunigaikštišką šlovė, kad 
tasai, nuo karūnos ir valdo- 
viškos prabangos nusigręžęs, 
įsmuko vienuoliškon celėn ir, 
bėgdamas koridoriais, šaukė 
visiems: „Broliukai, darykime 
atgailą!” Kristus ne vieną iš
vadavo nuo antpečių, nuo pa
saulietiškos tuštybės, o kartu 
nuo palaidumo ir pražūties. 
Tave, kunige Algirdai, iš in
žinerijos, elektros ir technikos 
glėbio ištraukė...

Kai paskambinęs telefonu, 
pakvietei Lemontan pasakyti 
pamokslo, pasakei: „Nereikia 
apie mane šnekėti, norėčiau, 
kad apie kunigystę, apie jos 
šventumą pakalbėtum...” Ge
rai supratau Tave, mielas po
grindžio laikų broli! Juk man 
pačiam tiktai dešimt metų 
prabėgo nuo tų laikų, kai 
tremtinys arkiv. Julijonas 
Steponavičius nuošalioje Lat
vijos pasienio Skaisgirio para
pijos bažnytėlėje mudu kartu 
su Vytautu Vaičiūnu vieną pa
vakarę įšventino į diakonus, o 
kitą ankstų rytą, dar gai
džiams negiedojus, jau bu
vome abudu kunigai. Tau nuo 
tos atmintinos dienos jau pra
bėgo ketvirtis amžiaus. 25 pa
čių darbingiausių ir gražiau
sių gyvenimo metų. Kunigas. 
Vos tik ištarei man tą savo 
kuklų prašymą, prieš akis 
iškilo Siono kalne Jeruzalėje 
stovintis dviaukštis namas, 
prie kurio kasdien traukia 
maldininkų būriai. Lipa laip
tais. Stoviniuoja. Gatvė, kur 
tasai dviaukštis stovi, iš abie
jų pusių aklinai aplipdyta 
neuždidžiais namais. Apie IV 
a. čia buvo pastatyta Šventojo 
Siono vardu pavadinta bazili
ka, kurią 614 m. sugriovė 
įsiveržę persai. Kažin kiek 
čionai išliko iš tų Kristaus 
laikų gyvų pėdsakų, kai Jis 
čionai sėdėjo kartu su apaš
talais? Popiežius Paulius VI, 
iki šiolei vienintelis iš visų 
Jėzaus Kristaus vietininkų ap
silankęs Vakarienbutyje, kur 
beveik prieš du tūkstančius 
metų buvo įsteigta kunigystė, 
atsiklaupęs trumpai pasimel
dė. Mat šią vietą tegalima 
lankyti, bet uždraustos bet ko
kios pamaldos...

Neseniai vartytoje knygoje 
įstrigo dvi greta viena kitos 
išspausdintos nuotraukos. 
Skliautuotoje salėje, kurią 
kryžininkai pertvarkė gotiki
niu stiliumi, 196 * m. minėtas 
šv. Tėvas Paulius VI suklupęs 
ant akmeninių grindų nuo
širdžiai meldžiasi. Greta — 
kita nuotrauka. Stovėdami 
ant kelių akmenų savo plunk
snas tvarkosi du plačiasnapiai 
pelikanai. Toks iš pirmo 
žvilgsnio keistas sugretinimas 
turi didžiulę prasmę. Pelika
nas krikščioniškame mene sie
jamas su Paskutine Vakarie
ne — kunigystės įsteigimo 
Sakramentu. Mat pelikanai, 
sakysime, sausrai, badmečiui 
ar kitokiai negandai užklu
pus, mažuosius palikuonis 
maitina savo gūžio krauju. 
Štai kokios aukos ir didžiulės 
meilės ženklas savo vaikams! 
O kunigystė, atsisakymas nuo 
šeimos, atsiskyrimas nuo tė
vų, draugų, brolių seserų, argi 
ne auka, argi ne meilės krisle
lis? O kaip mums kiekvienam 
reikia jautrumo, paguodos ir 
šilumos, kai nesiseka darbe, 
kai prispaudžia liga ar slegia 
senatvė, vienišumas? Kaip 
daug reiškia tada geras ir ra
mus žodis, bet koks ir men
kiausiais dėmesio ir meilės 
spindulėlis! Kas ją šiandien

Šeduvos bažnyčia.

gali duoti? Kas pasitinka mus 
su šypsena veide, jautriu žo
džiu ir atidumo akimirka? 
Štai kodėl Kristus nuo visokių 
negandų, skausmo, pavojų 
mums duonos gabalėlį paver
čia savo Kūnu ir vyno šlakelį 
— savo Krauju....

Kunigystė gimė neišpasaky
tai kuklioje vietoje. Juk dabar
tinis Vakarienbutis — plikos 
sienos, ryškūs musulmonų 
arabų ir krikščionių stiliaus 
pėdsakai. Koks nesupranta
mas plikai akiai ir žmogiškam 
siauram supratimui prieštara
vimas ir kartu didžiulis klaus
tukas! Čia, kur šitiek reikš
mingų pirmaisiais ir paskuti
niaisiais amžiais Kristaus 
įsteigtajai Bažnyčiai įvykių! 
Viskas taip pernelyg lako
niška, kuklu, paprasta ir 
...kartu taip didinga, iki pas
laptingumo mistiška. Kokia, 
regis, negailestinga amžių kai
ta! Dešimtsyk pati Jeruzalė 
išgriauta! 26 kartus apsupta! 
O šis kambarys?! Čionai Kris
tus, mūsų Motinos Bažnyčios 
Steigėjas, paskutinįsyk su 
apaštalais valgė. O kodėl ši 
salė tiekkart išniekinta, ap
grobta, sunaikinta? Kur toji 
rūpestinga, mylinti ir pagarbi 
ranka, kuri kiekvieną šio kam
bario lopinėlį nušveistų, išda
bintų, gėlėmis išpuoštų?! Ko
dėl už lango kabo sud riskę po
lietileno maišai, ant karčių 
paramstyti draiskalai tyso? 
Piktina elegetiškas šios krikš
čionybei brangiosios salės 
užraktas — kerėpliška, neiš
vaizdi geležinė spyna, kurios 
raktą saugo kažin kokia mu
sulmonų šeima. Todėl ne visa
da gali Vakarienbutį aplanky
ti. Tokia sunkiai atspėjama 
skurdo ir paprastumo, panie
kos ir nepakantumo, nelaimės 
ir nepagarbos prasmė! O juk 
Kristus galėtų vienu minties 
mostu čia tvarką padaryti! 
Čionai Jis su jais paskutinįsyk 
vakarieniavo! Ne! Užtatai ko
kia neaprėpiama ir neišma
tuojama Kristaus asmenybė! 
Kokia per amžių amžius kas
dien Jo rodoma meilė mums, 
pašauktiems atstovauti. Jį 
patį. Juk kiekvienas kuni
gas skirtas būti „alter ego”. 
Kokia atsakinga ir kokia Kris
taus meile pažymėta dovana, 
retas dėmesys, kad Jis, būda
mas Dievas, karalių Karalius 
ir valdovų Valdovas, žemiš
kam, trapiam ir silpnam 
žemės vaikui leidžia žodžiais: 
„Tai yra mano kūnas... Tai 
yra mano kraujas, kuris už 
daugelį išliejamas nuodėmėms 
atleisti” (Mt 26, 26. 28) ištarti 
tą tikėjimo paslaptį, kurios 
mes- nė vienas gerai ir deramai 
nesuvokiame! Tokie žodžiai 
buvo ištarti Vakarienbutyje. 
Tokie žodžiai tariami kiekvie
noje bažnyčioje, kur šiandien 
kunigas aukoja šv. Mišias.

Štai žolėmis, samanomis ir 
kerpėmis apaugusios akmeni
nių laiptų plokštės. Vešliomis 
medžių ląjomis apgaubtos 
paunksmės. Sakoma, kad tie

IŠEIVIU KNYGOS GRĮŽIMAS Į 
LIETUVĄ (II)
REMIGIJUS MISIŪNAS

Kaip jau minėta, nepriklau
somoje Lietuvoje buvo išleista 
apie pusketvirto šimto išeivių 
knygų. Tačiau apie jų papli
timą geriau'pasako jų tiražai.

Pirmaisiais po nepriklauso
mybės atgavimo metais išei- 
viškos knygos tiražai (kaip ir 
visų Lietuvoje leistų knygų)

laiptai, išlikę nuo Makabiejų 
laikų, t.y. iš I a. prieš Kristaus 
gimimą. Manoma, kad būtent 
jais buvo laipiojama tais lai
kais, kai žemėje gyveno Jė
zus. Rasi, po Paskutinės Va
karienės Jis su savo apašta
lais lipo žemyn šiomis akme
ninėmis pakopomis. Bene 
čionai, atsisveikindamas ir pa
likdamas testamentą, pasakė 
tuos žodžius, kuriuos kunigai 
kartoja per kiekvienas Mišias:

„Tu savo apaštalams esi 
pasakęs: „Aš palieku jums sa
vo ramybę, duodu Jums savo 
ramybę”. O kad ramybė įsi
viešpatautų visame pasaulyje, 
mūsų tautoje ir šioje misįjoje, 
kur dabar dirbi, kunige Algir
dai! Kad ramybė gyventų 
kiekvienoje žmogaus širdyje! 
Kad Tau ir kiekvienam kuni
gui netrūktų meilės žmogui, 
gerumo, kantrybės, šypsenos 
ir sveikatos!

Dieve, per maloningosios sa
vo Sūnaus Motinos tarpinin
kavimą, išklausyk po visą pa
saulį išsisklaidžiusios mūsų 
tautos vaikų maldavimus! Sa
vo gerumu apglėbk šią misiją, 
kiekvieną parapiją ir siųsk iš 
aukšto Dangaus tų malonių, 
kurių taip reikia kiekvienam 
pasauliečiui, moksleiviui, jau
nuoliui, ypač kiekvienam mū
sų dienų kunigui, kad per 
maloningosios Dievo ir visų 
mūsų Motinos rankas kuo 
greičiau ateitų Švč. Jėzaus ir 
Marijos Širdžių karalystė 
žefnėn!

Taip arba dar kitaip buvau 
ketinęs Lemonte tarti Tau ir 
visiems lietuviams žodį per 
Tavo, kunige Algirdai, po
grindžio laikų bendražygi, ku
nigystės dvidešimtpenkmetį, 
bet kasdienė kunigo pareiga 
neleido būti greta Tavęs iškil
mingą akimirką, kai po iškil
mingų šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje, o pas
kui Pasaulio lietuvių centro 
salėje apie Tave kalbėjo Juo
zas Baužys, eilėraščius dekla
mavo Kęstutis Daugirdas, 
švelniais fleitos garsais visus 
kerėjo Rima Polikaitytė ir sa
vo skambiu balsu malonino 
ausį solistė Praurimė Ragienė. 
Nors negalėjau sėdėti greta 
Jūsų, bet savo siela buvau 
kartu su Jumis, prie altoriaus 
melsdamasi už Jus ir pra
šydamas per Švč. M. Marijos 
rankas Angelų Sargų Jums vi
siems visokeriopos pagalbos.

Kun. Kazimieras
J. Ambrasas, SJ

buvo labai dideli. Pavyzdžiui, 
1990 m. vidutinis vienas iš- 
eiviškos grožinės literatūros 
knygos tiražas buvo kone 
34,000, kai apskritai vidutinis 
vienos grožinės literatūros 
knygos tiražas tais metais sie
kė nepilnus 27,000. Panašiais 
kiekiais buvo leidžiama me
muarinė, biografinė ir religinė 
išeivių knyga. 50,000 egz. ti
ražu buvo perleistas „Lietuvių 
enciklopedijos” XV tomas, 
30,000 — B. Kviklio „Mūsų 
Lietuva”. Taip pat įspūdingais 
kiekiais buvo leidžiamos iš
eivių knygos vaikams.

Vėliau, maždaug 1993 m., 
Lietuvoje labai sumažėjus 
knygų pirkimui, pradėjo kristi 
išleidžiamų knygų tiražai. Šis 
nuopuolis neaplenkė ir Lietu
voje perleidžiamos išeiviškos 
knygos, ir jai buvo dar skau
desnis. Pavyzdžiui, jei viduti
nis vienos grožinės literatūros 
knygos tiražas 1997 m. buvo 
apytikriai 3,000, tai išeiviškos 
nesiekė pusantro tūkstančio. 
Panaši lemtis ištiko ir me
muarinę bei biografinę knygą 
(vidutinis vienos šios knygos 
tiražas 1997 m. buvo 5,900, o 
išeiviškos — 1,300).

Matyt, šiuos skaičius galima 
paaiškinti tuo, kad garsiausių 
išeivijos rašytojų kūriniai jau 
yra perleisti, o šiuo metu pa
sirodančios knygos nebesu
laukia tokio susidomėjimo.

Kalbant apie išeiviškos kny
gos repertuarą, tai gausiausiai 
Lietuvoje buvo leidžiama išei
vių grožinė literatūra. Ne
nuostabu, nes grožinė lite
ratūra sudarė svarbią dalį 
visų išeivijoje išleistų knygų, 
be to, pačią vertingiausią. Ne
paisant visų sovietinės cen
zūros pastangų, išeivijos rašy
tojų vardai ir kūryba, bent jau 
iš nuogirdų, buvo žinoma Lie
tuvoje, tad, atsiradus galimy
bei ją laisvai spausdinti, tuo 
buvo nedelsiant pasinaudota.

Gausiausiai buvo leidžiama 
išeivių proza, daugiausia — 
romanai ir apysakos. Šiuo 
atžvilgiu išsiskiria A. Kairys 
— iki 1997 m. pabaigos Lietu
voje buvo perleisti net septyni 
jo romanai. Šiuo atžvilgiu jam 
nedaug nusileidžia J. Krali- 
kauskas ir Alė Rūta. Taip pat 
buvo perleisti trys M. Kati
liškio, po du Andriušio, J. Jan
kaus, B. Pūkelevičiūtės, M. 
Balašaitienės, S. Maziliausko 
bei J. Vizbaro-Sūduvio ir po 
vieną dar 16 rašytojų romaną. 
Be to, J. Kralikausko, A. 
Vaičiulaičio, E. Cinzo ir A. 
Landsbergio romanai buvo 
išleisti vienoje knygoje su jų 
novelėmis. Pačių novelių pasi
rodė tik aštuoni rinkiniai, 
išleistas ir bendras išeivijos 
rašytojų novelių rinkinys ir P. 
Gaučio verstos „Amerikiečių 
novelės”. Lietuvoje taip pat 
išleisti J. Savickio, I. Šeiniaus
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ir A. Škėmos raštai, T. Venclo
vos ir B. Railos esė bei publi
cistikos rinkiniai.

Jei prozos knygų skaičius 
artėja prie 80, tai poezijos 
kone dvigubai mažesnis — dar 
nesiekia 50. Tarp šių knygų 
dominuoja išeivijos poetų kū
rybos rinktinės, sudarytos re
miantis jų išeivijoje išleis
tomis knygomis. Taip pasirodė 
A. Nykos-Niliūno, H. Nagio, 
Liūnės Sutemos, H. Radausko 
ir kitų poetų kūrybos rink
tinės.

Labai negausiai buvo per
leidžiama išeivijos drama (iš 
viso keturios knygos). Daug 
didesne gausa gali pasigirti 
išeivių literatūra vaikams. Šių 
knygų skaičius artėja prie 30. 
Tarp jų yra A. Gustaičio, P. 
Andriušio, A. Vaičiulaičio, J. 
Jankaus ir kitų knygos.

Šalia grožinės literatūros 
buvo perleidžiami ir lite
ratūros mokslo veikalai. Pasi
rodė didžiulė studija „Lietuvos 
egzodo literatūra. 1945-1990”, 
išeivijos rašytojų pasisakymų 
apie kūrybą rinkinys „Kas yra 
kūryba” ir autobiografijų rin
kinys „Egzodo rašytojai”, taip 
pat H. Radausko, A. Vaičiu
laičio, A. J. Greimo, K. Os
trausko, A. Nykos-Niliūno bei 
kitų recenzijų ir kritikos 
straipsnių rinkiniai.

Išeivių religinių knygų Lie
tuvoje pasirodė arti 50. Tarp 
jų -— ir A. Rubšio, K. A. Tri
mako, A. Paškaus darbai. Ne
daug jai išleistų knygų 
skaičiumi nusileidžia atsimi
nimų ir biografinės knygos. 
Buvo išleisti K. Bielinio, J. 
Cicėno, J. Audėno, K. Škirpos, 
S. Raštikio ir kitų atsimini
mai.

Tarp dviejų dešimčių meno 
leidinių vyrauja išeivijos daili
ninkų parodų Lietuvoje kata
logai. Buvo išleisti dailininkių 
M. Stankūnaitės-Stankūnie- 
nės ir O. Dokalskaitės, archi
tekto E. Arbo-Arbačiausko ir 
fotografų K. Daugėlos ir A. 
Kezio darbų albumai.

Veik vienodos yra išeivių fi
losofinės ir istorinės litera
tūros leidybos apimtys (apy
tikriai po 15 pavadinimų). Lie
tuvoje buvo perleisti J. Gir
niaus, A. Maceinos ir kitų au
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torių darbai. Iš istorinių pa
žymėtinos: M. Gimbutienės, Z. 
Ivinskio, V. Trumpos, K. K. 
Girniaus ir kitų knygos.

Iš viso Lietuvoje išleista 
apytikriai 150 išeivijoje gyve
nusių autorių knygos. Iš jų 
maždaug 120 savo knygas 
skelbė išeivijoje iki 1990 m. 
Maždaug dvi dešimtys iš jų 
Lietuvoje paskelbė savo nau
jus kūrinius, kaip, pavyzdžiui, 
B. Brazdžionis, K. Almenas ir 
kiti. Kai kurie išleido daugiau 
nei buvo išleidę išeivijoje. Pa
vyzdžiui, V. A. Dambrava iki 
tol lietuvių kalba buvo išleidęs 
dvi knygas, o Lietuvoje pasi
rodė jau penkios jo knygos, A. 
Gustaitis be tuzino perleistų 
knygų paskelbė ir kelias nau
jas. Be to, taip pat veik dvi 
dešimtys išeivijoje gyvenančių 
autorių tik po Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ir 
tik čia ėmė leisti savo knygas. 
Kai kurie — D. Remys, Z. 
Gavelis — išleido po kelias 
knygas.

Visa tai lyg ir patvirtina tei
ginius, kad po 1990 m. išei
viškos knygos leidyba per
sikėlė į Lietuvą, tačiau ši pro
blema reikalauja atskiro dė
mesio.

Taip pat detalesnės analizės 
laukia klausimas, kokią įtaką 
turėjo išeiviška knyga,ir kiek 
dar tęsis jos leidyba. Po karo 
išeivijoje pasirodė keli tūks
tančiai knygų. Žinia, vargu,ar 
net trečdalis jų bus perleista 
Lietuvoje ir ar verta tai dary
ti, nes be siauro specialistų 
rato jos būtų mažai kam įdo
mios. Be to, leidėjų planams, 
matyt, atsiliepia ir tai, kad 
nemaži kiekiai paskutiniais 
dešimtmečiais išeivįjoje knygų 
pateko į Lietuvos bibliotekas.

Tačiau išeiviškos knygos 
aruodas dar neišsemtas. Pa
vyzdžiui, V. Ramono, P. Jur
kaus, J. Krūmino kūryba, 
neišleista nei viena produkty
vių prozininkų A. Baranaus
ko, A. Barono, J. Gliaudos, V. 
Alanto knyga, labai įdomus J. 
Jankaus romanas „Anapus ry
tojaus”.

Kol kas galima tvirtai pasa
kyti: išeiviška knyga grįžta į 
Lietuvą ir randa sau skaity
toją.



PREZIDENTUI CLINTON 
„UODEGĄ PRIMYNĖ!”

Pasirodo, jog ne be pagrindo 
prez. Bill Clinton Arkansas 
valstijoje buvo vadinamas 
„Slick Willy” — „Slidus (kaip 
ungurys?) Willy”. Tai rodo 
aikštėn iškeltas jo teisinės ir 
moralinės akrobatikos cirkas. 
To cirko atgarsiai pastaruoju 
metu ataidi ir mūsų išeivijos 
spaudoje.

Deja, prezidento kritikų kri
tika daugiausia neatlaiko kri
tikos. Esą ligi šiolei mes gir
dėjome tik kaltintojų pusę. 
Vargšelis Bill esą nekaltas, 
kol jo kaltė neįrodyta, kaip 
teismuose. Iš tikrųjų gi ligi 
šiol net 8 mėnesius girdėjome 
tik Baltųjų rūmų (trump. BR) 
pusę, o kaltinamas buvo pagal 
įstatymus tylai pasmerktas, 
įrodymų ieškąs, specialus ap- 
klausėjas Ken Starr. Kadangi 
jis yra religingas asmuo (ir 
dargi krikščionis!...) buvo va
dinamas „inkvizitorium”, „reli
giniu zylotu” ir panašiais epi
tetais. Visus 8 mėnesius girdė
jome, jog nesą įrodymų, tik 
kabinėjamasi, reikią laukti 
faktų. Dabar, kai pasipylė 
gausybė įrodymų, ir „Slick 
Willy” advokatūros triukams 
atsverti būtini gan spalvingi 
įrodymai, BR ir jų sąmoningi 
bei nesąmoningi gynėjai, 
skundžiasi, kam reikia tokių 
tikslių įrodymų. Išeitų, jog tik
rieji nusikaltėliai yra įrodymų 
autoriai, o ne savo sofistine 
akrobatika tuos įrodymus iš
provokavęs asmuo. Ne tiek 
piktinamasi BR išniekinimu, 
kiek faktų apie tai paskelbi
mu. Prezidento akiplėšiški so
fizmai slėpėsi po „privatumo” 
skraiste. Jis bandė išversti 

' nfdralinių ’ kailinių rankovę, 
net slidinėdamas aplink žo
džio „yra” reikšmę.

Netiesa, kad faktus išvieši
no „respublikonų spaudimas”. 
Tai padaryta Atstovų rūmų 
įsakymu, už jį balsuojant net 
didelei daugumai demokratų. 
O kas būtų, jei apklausos duo
menys būtų „slepiami” nuo 
žmonių. Juk ilgai buvo šūkau
jama, jog „Amerikos žmonės”, 
„liaudis” („people”) turi nu
spręsti, ar prezidentas kaltin
tinas, ar ne, o ne Kongresas. 
Jeigu būtų taip, kaip tie „pyp
liai” gali ką spręsti, neturė
dami visų duomenų?

Gera bent tai, kad paskelb
tuose apklausos duomenyse 
įžiūrima pornografija ir vaikų 
papiktinimas. Tik negera, kad 
to paties neįžiūrima BR skan
daluose. Taipogi įdomu, kad 
dabar, šia pornografija besi
piktiną, daugiausia yra iš tar
po tų, kurie nekovojo prieš 
raudonosios American Civil 
Liberties Union gaujos por
nografijos „teisės” daugiametį 
gynimą Kongrese. Nesigirdėjo, 
kad jie būtų kritikavę Kon* 
gresą, kurio (ir demokratų, ir

Kompozitorius Jurgis Gaižauskas — kaimo kapelų karalius. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

i

respublikonų) daugumos bal
sais pornografija buvo ir tebė
ra finansuojama mokesčių pi
nigais, per NEA (National En- 
dowment for the Arts). Keis
tas yra BR gynėjų dangstymas 
skandalo „privatumo” skrais
te. Ypač kai nuo pat rinkimi
nių kampanijų pradžios ir pre
zidentas, ir viceprezidentas pi
liečius net virkdė privačiau- 
siomis šeimos tragedijomis, 
naudojant tai politiniams tiks
lams. Bill Clinton kaltinamas 
skandalinga elgsena ne jo pri
vačiame bute,’ ar motelyje, bet 
mokesčių mokėtojų pinigais 
išlaikomoje JAV vyriausybės 
centrinėje įstaigoje. Esą prez. 
Ronald Reagan taip gerbė ova
linę prezidento įstaigą, kad jo
je niekad nenusivilkdavęs 
švarko, nenusiimdavo kak
laryšio. O „Slick Willy”, pagal 
rimtai paremtus kaltinimus, 
ir paties prisipažinimą, toje 
įstaigoje nusiėmęs daug dau
giau, negu tik kaklaryšį.

Ne visai teisingas bandymas 
sulyginti prezidento skanda
lus su „kito kurio piliečio” gali
mais skandalais. Nei kurie 
kiti piliečiai, nei BR mergšės 
nėra davę priesaikos prižiū
rėti, kad JAV įstatymai būtų 
vykdomi. JAV prezidentas yra 
vyriausias JAV policininkas ir 
prokuroras. Pagaliau Ken 
Starr nekaltas už „pornogra
fijos” paskelbimą. Jis duome
nis perdavė Kongresui, kuris 
nutarė tai paskelbti. Tad ne
kaltinkime Starr. Kongreso 
rankose yra sprendimas, ar 8 
mėnesius tęsęsis, 40 milijonų 
dol. kainavęs, melas, melas po 
priesaika Prisiekusiųjų teis
me, melas po priesaika, kad 
nutildžius jo pavaldinės kal
tinimus, jam esant guberna
torium Arkansas, atsisakymas 
atsakyti į Prisiekusiųjų teismo 
narių klausimus, raudonosios 
Kinijos ir Indonezijos neteisė
tas pinigų naudojimas būti iš
rinktam prezidentu, raketų 
patobulinimo technologijos 
pervedimas raudonąjai Kini
jai, melu privertimas Kongre
so demokratų ir kabineto na
rių skleisti jo melą, yra leisti
nas ir nebaustinas preziden
tui, kai už tai „kitas kuris pi
lietis” būtų tuoj pat atsidūręs 
kalėjime. Jeigu melas po prie
saika teisme būtų legalizuo
tas, sugriūtų visa krašto mo
ralinė ir ekonominė sistema.

Vilius Bražėnas 
Deland, FL

• DAR APIE B. NAINĮ 
IR „PASAULIO LIETUVĮ”

«
Skaitau „Draugo” laiškų 

skyrių, nuoširdžiai analizuoju 
rašeivų nuomones, tačiau kaip 
buvo neaiškus staigus B. Nai
nio atsistatydinimas iš „Pa
saulio lietuvio” redaktoriaus 
pareigų, taip ir liko daugialy
pės lietuviškos veiklos enig- 
ma.

Rugsėjo 29 d. „Drauge” B.

JAV LB Tarybos sesijoje Cleveland, OH, (iš kairės), JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, Religinės 
tarybos pirm. sės. Margarita Bareikaitė, Kultūros tarybos pirm. Marija Reinienė ir tarybos prezidiumo narė 
Dalia Puškorienė.

Nainys pranešė apie savo atsista
tydinimą, o spalio 9 d. PLB pir
mininkas V. Kamantas, glosty
damas atsistatydinusį redak
torių už jo nuveiktus darbus, 
viešai skelbia naujo redakto
riaus paiešką. Bet dar ne vis
kas! St. Semėnienė, tos pačios 
laidos laiškų skyriuje, cituoda
ma ne tik žinomus žmones, 
bet ir patį popiežių, šaukiasi, 
kad B. Nainys būtų grąžintas 
į redaktoriaus kėdę.

Kartą Marųuette Parko mo
kyklos vedėjas man išsitarė, 
kad išmanau tik tiek, ką ma
tau pro savo virtuvės langą. 
Dievulėliau! Dabar vėl žiūriu, 
tačiau pro skirtingos virtuvės 
langą ir galvoju, kad lietuviš
kos spaudos skaitytojai nėra 
debilai, kuriuos galima užliū
liuoti įmantriais sakiniais ar 
citatom. Visi „Pasaulio lietu-, 
vio” skaitytojai ir rėmėjai, ti
kiu, turi teisę žinoti,ar žings
nis pasitraukti iš redaktoriaus 
pareigų buvo motyvuotas nuo
vargio,.kitų priežasčių, ar gry
nai susirakinimo ideologiniais 
ragais.

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

Z
IEŠKOKIME, KAS JUNGIA, 

NE KAS SKIRIA
Žaibo greitumu lietuvių vi

suomenę apskriejo „Pasaulio 
lietuvio” — redaktoriaus B. 
Nainio atsisveikinimas su žur
nalo skaitytojais. Kiekvienas, 
kuriam rūpi Lietuvių Bend
ruomenė ir jos tęstinumas, 
klausia: kas atsitiko? Kodėl 
tokia staigi ir nelaukta žinia? 
Ypač, kai matome B. Nainį vi
sada guvų, sveikai nusiteiku
sį, energingą, visą save atida
vusį lietuviškam gyvenimui, o 
taip pat ir „Pasaulio lietuvio” 
redagavimui. Aš taipgi galvo
jau, kad gal tai tik gandai, gal 
koks nesusipratimas, bet šių 
metų rugsėjo 25 dienos „Drau
go” laiškų ir nuomonių sky
riuje B. Nainio pareiškimas jo

GARBINGAS ĮVERTINIMAS
1998 metais gegužės 5 dieną 

Vilniuje gauta telegrama, ad
resuota Juliui Kauliniui:

„Gerbiamas Juliau Kaulini, 
turiu garbės jums pranešti, 
kad Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus 
tamstos pusbrolį Vincą Kau
linį (Miškinį) po mirties ap
dovanoja Vyčio kryžiaus 1-jo 
laipsnio ordinu.

1998 metais gegužės 22 die
ną, 16:00 valandą, kviečiame 
jus dalyvauti Apdovanojimo 
įteikimo ceremonijoje, kuri 
vyks Respublikos prezidento 
rūmų Baltoje salėje (Vilnius 
Daukanto aikštė 3). Pagar
biai — Respublikos prezidento 
kanceliarijos vadovas Lietuvos 
Respublikos ordinų kancleris 
Andrius Meškauskas”.

Žodis „Miškinis” — tai žy
maus Lietuvos didvyrio parti
zano slapyvardis. Vincas Kau
linis gimė 1910 m. Biliūnų 
kaime. 1937 m. baigė policijos 
mokyklą. Vokiečių okupacijos 
laikotarpiu dirbo Vilniuje rajo
no policijos viršininku. Parti
zanavo nuo 1944 m. 1946.- 
08.25 paskirtas Vytauto apy
gardos Liūto rinktinės vadu. 
Nuo 1947 m. Vytauto apygar
dos vadas. Žuvo Utenos vals
čiuje, Nolėnų kaime 1949.03. 
24 dieną. Netoli Utenos, Nolė
nų kaime, Juodmiškio kalne
lyje, prie kelio Utena-Užpa- 
liai, 1993 metais iškilo gražus 
paminklas čia žuvusiam Vy
tauto apygardos partizanų va
dui Vincui Kauliniui-Miški- 
niui ir šešiems jo bendražy
giams.

Žuvusiųjų atminimą įamžin
ti sumanė Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Utenos 
skyriaus taryba, o miesto savi
valdybė parėmė lėšomis. Čia 
įvyko Miškinio ir jo bendra
žygių išdavystės tragedija.

atsistatydinimą patvirtino.
B. Nainys yra nepaprastai 

darbštus, pareigingas, žurnale 
sutelkęs žinias iš viso Pasau
lio Lietuvių Bendruomenių, 
kurias ne kartą ir pats aplan
kęs, neišskiriant Sibiro. Kas 
gali jį pakeisti? Šis asmuo yra 
nusipelnęs ne vieno žymens, 
ne vieno pagerbimo, ne vienos 
padėkos.

Jeigu tai yra kokių nesuta
rimų priežastis, tai mes, ben
druomenės nariai, „Pasaulio 
lietuvio” skaitytojai, norėtume 
apie tai išgirsti.

Kai skaitome apie Lietuvos 
gyvenimo negeroves, nesutari
mus, tai nesistebime, kad po 
50 metų sovietizacijos žmonės 
yra dvasiškai paveikti, bet čia, 
laisvame pasaulyje, ar neturė
tume gyventi pagal seną žmo
niškumo išmintį — ieškoti, 
kas jungia, o nes kas skiria.

Julija Gylienė 
Lemont, IL

Išdavystę plačiai aprašė 
kraštotyros muziejaus direk
torius B. Juodzevičius „Ute- 
nis” laikraštyje 1993 metais. 
Cituoju: „Labiausiai enkave
distai apsidžiaugė, nušovę 
Vincą Kaulinį — 'Miškinį’ iš 
Biliūnų kaimo. Jo tėvas, irgi 
vardu Vincas, dar caro laikais 
dirbo policininku. Vincas, bai
gęs Utenos gimnaziją, tarnavo 
kariuomenėje. 1941 m. birže
lio mėnesį sudarė Vyžuonuose 
sukilėlių būrį ir jam vadova
vo”.

V. Kaulinis buvo labai šau
nus, draugiškas, ramus, tak
tiškas ir mylintis žmones žmo
gus. Mėgdavo dainuoti ir turė
jo gražų balsą. Nepaprastai 
mylėjo savo tėvus, brolius, se
serį ir ypač vaikučius. Virši
ninku būdamas, rinko mokes
čius (Vilniaus krašte) ir var
gingai gyvenančių šeimų mo
kesčius jis pats užmokėdavo. 
Gaila, kad savo šeimos nespė
jo sukurti. Jis turėjo daug 
draugių, viena jų buvo genero
lo Raštikio sesuo Adutė, bet jis 
daugiau mylėjo tėvynę ir ma
žiau skyrė dėmesio savo asme
niškam gyvenimui. Vasaros 
metu uogaudavo, grybaudavo 
ir medžiodavo, taip pamilęs 
buvo gamtą, Lietuvos miškus, 
todėl ir pasirinko slapyvardį 
Miškinis. Gražiai mokėjo su 
žmonėmis sugyventi. Palaiky
ti tikėjimą ir viltį. Pabardavo 
seserį, sakydamas: „Laimė ne 
turtuose, užteks tau, dalinkis 
su broliais”.

„Miškinis” nuo 1946 metų 
vadovavo Vytauto apygardos 
partizanams, taigi jam pri
klausė apie 40 partizanų bū
rių. Partizanams reikėjo mais
to, avalynės, drabužių ir gink
lų. Taip Vincas Kaulinis miš
ke išgyveno beveik 8 metus, 
žiūrėdamas mirčiai į akis kas
dieną ir gindamas savo my
limą Lietuvą. Stribo išdavystė 
ir bolševikų kulkos į nugarą 
suklupdė Vincą Kaulinį. Ne
pasidavė iki paskutinio ato
dūsio.

Šiandieną, rašydama šį 
straipsnį, aš matau mano la
biausiai mylintį dėdę, bėgantį 
paskui pamažu slenkantį 
traukinio vagoną į Vakarus. 
Paskutinio atsisveikinimo mo
mentu jis kitais rūpinosi ir 
mums glėbyje į stotį atnešė 
mūsų žieminius paltus bei 
drabužius. 1949 metais kovo 
24 d. V. Kaulinis žuvo už Lie
tuvos laisvę. * Brolio Prano 
Kaulinio išgelbėta šeima atvy
ko į Ameriką tais pačiais me
tais. Dėdės Vinco dėka mes 
atsiradome Philadelphijoje, 
nes jis patarė mano tėveliui su 
šeima pasitraukti į Vakarus. 
„Gelbėk, Pranai, savo šeimą 
— mergaites”, taip davė pas
kutinį įsakymą savo broliui.

1999 m. kovo 24 d., sueis 50-

DRAUGAS, 1998 m. spalio 13 d., antradienis 5

Mūsų mylimas Sūnus, Vyras ir Tėvelis

A.tA.
Inž. ILIJUS KOTOVAS

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1998 m. spalio 12 d., 10 vai. 
ryto. Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Juosvainiuose. 
Gyveno Riverside, IL.

Nuliūdę liko: motina Jadvyga Kotovienė, žmona Ona, 
dukterys Sabina ir Kristina bei kiti giminės.

Priklausė Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
sąjungai.

Velionis pašarvotas spalio 14 d., trečiadienį, nuo 3 iki 9 
v.v. Ivins laidojimo namuose, 80 E. Burlington Rd., River
side, IL. Atsisveikinimas 7:30 v.v.

Laidotuvės privačios spalio 14 d., ketvirtadienį, po šv. Mišių 
už Velionį St. Mary bažnyčioje, Riverside, IL 10 vai. ryto.

Prašoma aukoti šeimos nuožiūrai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusios: motina, žmona ir dukterys.

Laidotuvių direkt. Ivins Funeral Home, tel. 708-447-2261.

A.fA.
MARY R.JAMES 

PALUTSIS
1

Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1998 m. spalio 11 d., 1:10 vai. p.p., sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 90 m.
Nuliūdę liko dukterėčios: Mary McNemey, vyras Joseph, 

Janet Palutsis, Dianne Ellis, vyras Theodore, Robertą 
Chomiak, vyras Paul; sūnėnai: Philip Palutsis, žmona 
Constance, Gregory Palutsis, žmona Helen, Roger, žmona 
Josephine, Stanley Palutsis, Dennis Palutsis, žmona Shirley, 
Thomas Palutsis; taip pat daug kitų giminių.

Velionė buvo žmona a.a. Alfon James ir sesuo a.a. Albina 
Palutsis, a.a. Stanley, a.a. Bolas, a.a. Algert ir a.a. Anthony 
Palutsis.

Velionė pašarvota spalio 13 d., antradienį, nuo 6 iki 9 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401S .Archer Avė. (arti 
Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks spalio 14 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į S.S. Cyril & 
Methodius bažnyčią, Lemont, IL, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

toji Vinco Kaulinio mirties su
kaktis. Ši sukaktis bus garbin
gesnė, nes pagaliau partiza
nas Vincas Kaulinis susilaukė 
įvertinimo už jo taip narsią 
kovą, kurioje paaukojo savo 
jaunystę ir gyvybę.

Apdovanojimų ceremonijoje 
dalyvavo V. Kaulinio pusbrolis 
Julius Kaulinis, buvęs Sibiro 
tremtinys., Vyčio kryžiaus 1- 
ojo laipsnio ordinas buvo jam 
įteiktas. Julius Kaulinis, žino
damas, kad Philadelphijoje gy
vena V. Kaulinio brolio šeima, 
pranešė savo laiške apie apdo
vanojimą pusbroliui Kaziui 
Kauliniui. Vincas Kaulinis bu
vo vyresnysis brolis Prano ir 
Leono Kaulinių. Abu broliai 
jau mirę daugelį metų, tai Vy
čio kryžiaus apdovanojimas 
įteiktas brolio Prano žmonai 
Bronei Kaulinienei ir jos šei
mai.

Kaulinių geras draugas 
Vladas Vienažindis rugpjūčio 
mėnesį lankėsi Lietuvoje ir 
apdovanojimą iš Vilniaus par
vežė Kauliniams.

Mano mamytė ir visa šeima 
nusprendė dėdės Vinco apdo
vanojimą padovanoti mano 
broliui, vyriausiam iš trijų 
brolių Vincui Kauliniui Viet
namo karo veteranui, kuris 19 
metų amžiaus buvo pašauktas 
į Vietnamo karą ir 2 metus, 
dalyvaudamas artilerijos bū
ryje, kovojo už Amerikos lais
vę. Jis augina dvi cĮukras ir 
sūnelį Vincuką Alexandrą 
Kaulinį, kuriam jo tėvelis po 
mirties paliks Lietuvos didvy
rio partizano medalį. Keturios 
Kaulinių kartos išlaikys savo 
širdyse meilę partizanams ir 
protėvių žemei.

Didžiausia padėka Lietuvos

prezidentui Valdui Adamkui, 
kuris pasiryžo įvertinti ir pa
gerbti tautos didvyrius, savo 
jaunystėje pergyvenusius sun
kius žiaurumus ir paaukoju
sius savo gyvybę, ginant bran
gią tėvynę nuo okupantų.

Marija Kaulinytė 
Majauskienė

• Kaišiadorys. Rugsėjo 1 d. 
Kaišiadorių katedroje buvo 
aukojamos šv. Mišios miesto 
moksleiviams. Kaišiadorių 1- 
ojoje vidurinėje mokyklos kle
bonas Vytautas Sudavičius 
pašventino naujai įrengtą ti
kybos kabinetą. Šioje mokyk
loje jau penkeri metai veikia 
katalikiškosios pradinės kla
sės.

Rugsėjo 1 d. Kaišiadorių 
miesto savivaldybėje pradėjo 
veikti Piliečių patariamasis 
biuras, kuriam vadovauja Ka
talikių moterų draugija. Spe
cialiai parengta darbuotoja, 
PPB projekto vadovė Dan
guolė Kupčiūnienė čia teikia 
informaciją įvairiais sociali
niais klausimais.

Rugsėjo 6 d. 40 Kaišiadorių 
vyskupijos įvairių parapijų 
vaikų iš socialiai remtinų šei
mų lankėsi Viniuje, Lietuvos 
katalikių moterų sąjungos su
rengtoje labdaros ekskursijoje. 
Jie dalyvavo pamaldose Šv. 
Kazimiero koplyčioje, aplankė 
sostinės katedrą, Aušros Var
tus, kai kurias žymias isto
rines vietas, Lietuvos nacio
nalinėje filharmonijoje klau
sėsi koncerto.

Šakių rajono 
Savivaldybė,

Kultūros skyrius, 
Zanavykų krašto

muziejus
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
SUSIPAŽINOME SU 

DR. D. RADZEVIČIUMI

Madų paroda „Rudens 
simfonija” vyks Pasaulio lietu
vių centre lapkričio 15 d., 12 
vai., didžiojoje salėje. Naujau
siosios rudens ir atskubančios 
žiemos mados. Rūbų grožį ir 
tinkamumą mums demonst
ruos įvairaus amžiaus mode
liai - moterys ir vyrai. Akins 
spalvos ir rūbų gausa. Prašy
tume iš anksto užsisakyti sta
lus ar vietas. Skambinkite Ži
butei Pranckevičienei, tel. 
(630)257-0153 arba Danai 
Siliūnienei, tel. (630)852-3204.

Ona Dovydaitienė, Thom
pson, CT, Draugo fondui ru
dens vajaus proga atsiuntė 
200 dol. auką. Pridėjus anks
tyvesnį jos 800 dol. įnašą, O. 
Dovydaitienė tapo garbės 
nare. Sveikiname naują DF 
garbės narę ir dėkojame už 
paramą.

Audra Kubiliūtė skaitys 
savo kūrybą Ateities savaitga
lio literatūros vakare, kuris 
įvyks Čikagos Jaunimo centro 
kavinėje 7:30 v.v. penktadienį, 
spalio 30 d. Smulki Ateities 
savaitgalio programa bus skel
biama šeštadienio, spalio 24 d. 
„Drauge”.

LKV sąjungos „Ramovė” 
Čikagos skyriaus ramovėnų 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, spalio 18 d., - 1 vai. 
popiet, Jaunimo centro patal
pose. Kviečiami visi skyriaus 
ramovėnai susirinkime daly
vauti.

Rush—Presbyterian—St. 
Luke’s Medical Center ir
joje praktikuojantis psichia
tras sutiko sumokėti buvusiai 
pacientei per 10 mil. dol. Mo
teriškė teigia, kad paslėptų 
prisiminimų specialistas Dr. 
Braun nustatė daugialypės as
menybės diagnozę jai ir jos 3 
ir 5 metų amžiaus vaiku
čiams. Taip pat ją įtikino, kad 
ji buvo išprievartavusi savo 
vaikus ir vadovavo apylinkės 
šėtono kultui. Jos vaikai buvo 
ligoninėje laikomi trejus me
tus ir visiem trim buvo pritai
kyta įvairi terapija: hipnozė, 
eksperimentiniai vaistai, ir 
pan. Illinois Department of 
Professional Regulations to
liau tyrinėja reikalą ir šią sa
vaitę apkaltino antrą psichia
trą nerūpestingumu.

Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba praneša, kad jų 
1999 m. gegužės 15 ir 16 d. 
numatytoji literatūros šventė 
atidedama vėlesniam laikui. 
Nustačius naują datą, bus 
pranešta spaudoje.

Skubėkite užsisakyti 
„Draugą” - pirmasis 100 nau
jų prenumeratorių, gyvenan
čių JAV, „Draugą” įsigyti gali 
tik už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata metams - 95 dol.). 
Šis pasiūlymas atsirado JAV 
LB Kultūros tarybos, Lietuvių 
fondo ir „Draugo” administra
cijos dėka. Atsiliepkite, nes 
pasiūlymas galioja tik ribotą 
laiką!

Trys kartos — ta pati artimo meilė. „Saulutės”, Lietuvos vaiką globos 
būrelio siuntinius atėjo pakuoti Elena Olšauskienė (kairėje), Roma 
Olšauskaitė Kuprienė ir Rima Kuprytė. Nuotr. I. Tjjūnėlienės

Lietuvių fondas rengia 
kavutę - pabendravimą su vi
suomene sekmadienį, spalio 
25 d., po Sumos, PLC didžio
joje salėje. LF vadovybė pa
darys trumpus pranešimus 
apie dabartinę LF būklę bei at
eities planus, o taip pat bus 
proga pasikalbėti ir LF rūpi
mais klausimais. Tą pačią die
ną, per Sumą, Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčioje, prisimin
sime mirusius LF narius; už 
juos bus laikomos Mišios. Lie
tuvių fondas prašo tą dieną 
savo maldose prisiminti visus 
tuos, kurių nebėra mūsų tarpe 
ir kurie savo darbais bei auko
mis kūrė ir ugdė Lietuvių fon
dą, kad lietuvybė išeivijoje dar 
ilgus metus gyvuotų.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas penktadienį, 
spalio 30 d., 7:30 vai. vak. 
vyks Ateitininkų namuose, 
126-ta ir Archer Avė., Le
monte. Šiame susirinkime bus 
pristatoma 1998-99 m. veik
los programa, todėl visiems 
moksleiviams ir jų tėvams da
lyvavimas privalomas. Visuo
met laukiame naujų narių, 
todėl maloniai kviečiame visą 
Čikagos ir apylinkių gimnazi
jas lankantį lietuviškąjį jau
nimą atsilankyti į susirinkimą 
ir susipažinti su mūsų veikla 
ir pabendrauti su esamais ir 
naujais draugais.

Stefanija Statkuvienė, 36 
m. Lietuvos bėgikė, buvo 
15-ta moteris praėjusį sekma
dienį vykusiame Čikagos ma
ratone. Stefanija 26 mylių, 
385 yardų nuotolį įveikė per 2 
vai., 42 min. ir 16 sek. Mara
toną laimėjusi 28 metų am
žiaus Joyce Chepchumba iš 
Kenyjos, nuotolį įveikė per 2 
vai. 23 min. ir 15 sek. Mara
toną pradėjo 20,063 bėgikai ir 
bėgikės, o jį oficialiai baigė 
17,093 asmenys.

Vainis Aleksa skaitys savo 
kūrybą Ateities savaitgalio li
teratūros vakare, kuris įvyks 
Čikagos Jaunimo centro kavi
nėje 7:30 v.v. penktadienį, 
spalio 30 d. Smulki Ateities 
savaitgalio programa bus skel
biama šeštadienio, spalio 24 d. 
„Drauge”.

Dr. Arvydas Vanagūnas,
Oak Park, IL, rudens vajaus 
proga atsiuntė 100 dol. Jis 
taip pat tapo Draugo fondo 
garbės nariu, pridėjus jo 
anktyvesnę 900 doE auką. 
Sveikiname naują DF garbės 
narį ir dėkojame už pastovią 
paramą Draugo fondui.

Gabrielė Ročkus, Oak 
Park, IL, Draugo fondo rudens 
vajaus proga atsiuntė 200 dol. 
ir, juos pridėjus prie 800 dol. 
ankstyvesnės aukos, G. Roč
kus tapo garbės nare. Sveiki
name naują garbės narę ir 
dėkojame už paramą.

Š.m. rugsėjo 14-os d. vakare 
vėl rinkomės į svetingus Gra
žinos ir Jim Liautaud namus 
pasikalbėti, paviešėti, arčiau 
susipažinti su neseniai iš Lie
tuvos atvykusiu jaunu plas
tinės chirurgijos ir ortopedijos 
daktaru Dariumi Radzevičiu
mi. Svečių tarpe buvo du pa
saulinio garso plaštakos chi
rurgai dr. T. Ogino iš Japoni
jos ir dr. T. Light iš Loyolos 
un-to medicinos m-los su žmo
nomis, taip pat „Lietuvos Vai
kų vilties” komiteto nariai ir 
savanoriai bei neseniai iš Lie
tuvos atvykę gydytis vaikai su 
mamomis: Eglė Lekevičiūtė ir 
mama Rūta, Miglė Švitraitė, 
mama Rima, Miglė Švobaitė, 
mama dr. Regina, Arnas Aus- 
tinas ir mama Aldona.

Kaip visuomet buvo miela ir 
smagu vėl susiburti lyg vienon 
šeimon, dalintis paskutinių 
dienų išgyvenimais ir įspū
džiais.

Šio vakaro kaltininkas — 
dr. Darius Radzevičius. Jis at
vyko iš Respublikinės Vil
niaus universitetinės vaikų li
goninės, ortopedijos skyriaus 
(LW turi ten 1993 m. įsteigtą 
ortopedinę operacinę, kurią 
nuolat aprūpina įranga, ame
rikiečių ligoninių ir daktarų 
suaukota). Dr. Darius dirba ir 
Vilniaus universitetinės grei
tosios pagalbos ligoninėje, or
topedinės ir plastinės chirur
gijos skyriuje. Dr. Dariaus Ra
dzevičiaus specialybė — plas
tinės plaštakos chirurgįja ir

Irena Barzdukienė, Regi
na Kreivienė, Lemont, IL, 
Jonas Kasis, Orland pąrk, 
IL, St. Džiugo fondui, esan
čiame Raseinių viešojoje bib
liotekoje, padovanojo įvairių 
knygų bei žurnalų. Knygas ir 
žurnalus į Raseinius nusiųs 
„Transpak” firma.

Kompozitorius Danguolis 
Jakštas iš Panevėžio į Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
trą Čikagoje atvyko tyrinėti 
religinės muzikos rankraščių 
ir spaudinių J.Žilevičiaus - J. 
Kreivėno Lietuvių muzikos ar
chyve. Šį Panevėžio muzikos 
mokytoją, sukūrusį apie 40 
bažnytinių giesmių, trįjų mė
nesių stažuotei iškvietė LTSC 
pirmininkas prof. dr. Jonas 
Račkauskas. Čikagiečiai gir
dėjo dvi D. Jakšto sukurtas 
giesmes. Jas atliko sol. Marga
rita ir Vaclovas Momkai Ne
kalto Prasidėjimo seselių 
šventės proga kun. V. Bagdo
navičiaus, MIS, ir J.Vaišnio, 
SJ, aukotose šv. Mišiose Tėvų 
jėzuitų koplyčioje spalio 4 d. 
Kompozitoriaus D. Jakšto 
giesmes dažnai girdi Pa
nevėžio ir kitų bažnytinių pa
rapijų tikintieji. D. Jakštas 
jau 38 metus Panevėžio muzi
kos mokykloje moko vaikus 
groti akordeonu. Čikagoje jis 
kiekvieną šeštadienį akom
panuoja lituanistinės mokyk
los mokiniams jų tautinių 
šokių pamokose Jaunimo cen
tre.

„Ateities” savaitgalio metu 
ruošiama Ateitininkų šalpos 
fondo vakarienė, kuri įvyks 
spalio 31 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte. Bilietus 
jums padės užsisakyti Vida 
Maleiškienė, tel. (630)257- 
8087.

Didžkukulių pietūs ruo
šiami sekmadienį, spalio 18 
d., Cicero apylinkėje, Šv. An-« 
tano parapijos salėje, tuoj po 
11 vai. Mišių. Parapijiečiai, 
pakvieskite draugus ir pažįs
tamus į lietuviškas Mišias, o 
po to užsukite į salę skaniai 
pavalgyti.Gautas pelnas bus 
skiriamas įvažiavimui prie 
šoninių bažnyčios durų pasta
tyti, kad parapijiečiai, vežio
jami ratukais, neturėtų vargo.

vaikų ortopedija. Jis yra ve
dęs. Žmona Jurgita dabar yra 
pediatruos rezidente Vilniuje.

Dr. Darius mėgsta muziką ir 
nuo jaunų dienų dainavo gar- 
siąjame .Ąžuoliuko” chore. Jis 
ir dabar dar jame dainuoja, 
kai rengiami koncertai, ir kai 
Ąžuoliukui” reikia vyrų bal
sų. Dr. D. Radzevičius ne tik 
dainuoja, bet ir skambina pia
ninu, o jo žmona dr. Jurgita 
groja smuiku ir dainuoja Vil
niaus universiteto chore.

Dr. D. Radzevičius atvyko 
rugpjūčio 29 d. ir grįš į Vilnių 
rugsėjo 26 d. Atvyko LW iš
kviestas, dr. T. Light prašy
mu. Dalį jo atvykimo išlaidų 
padengė Soroso fondas, o dalį 
— Lietuvių fondas. Dr. Darius 
stažuojasi pas dr. T. Light, 
Loyolos un-to medicinos m- 
loje, o kartą per savaitę su dr. 
T. Light atvyksta į Schrinerių 
ligoninę. Jo darbo diena prasi
deda 6 v.r. ir baigiasi 7-8 v.v. 
Rugsėjo 10-14 d. dr. Radze
vičius kartu su dr. T. Light 
dalyvavo Amerikos plaštakos 
chirurgų konferencijoje, Mi
neapolyje, Minn.

Dr. D. Radzevičius pasakojo, 
kad su chirurgais T. Light ir 
T. Ogino susipažino prieš 4 
metus Vilniuje vykusiame 
plaštakos chirurgijos tarptau
tiniame simpoziume, kur jie 
irgi dalyvavo. Viena temų bu
vo „Įgimtos plaštakos defor
macijos”. Dr. Light ir dr. Ogi
no tada operavo, dalyvavo 
konsultacijose. Plaštakos de
formacijos chirurgija yra dr. 
Dariaus ypatingas pomėgis. 
Jis sakė, esąs labai laimingas 
ir dėkingas LW ir dr. T. 
Light, kad galėjo atvykti ir 
bendrauti su tokiu chirurgu 
kaip dr. T. Light, ir kad turėjo 
galimybę būti Mineapolyje, 
kur dr. Light jį supažindino su 
kitomis plaštakos chirurgijos 
garsenybėmis.

Užbaigdama vakarą, LW 
komiteto pirm. Gražina Liau
taud dėkojo dr. Light ir vi
siems atsilankiusiems, o atsi
lankiusieji buvo dėkingi nuo
širdiems šeimininkams Graži
nai ir Jim Liautaud už puikias 
vaišes.

Dr. D. Radzevičius jau yra 
penktas daktaras (buvo atvy
kusios ir trys gailestingosios 
seselės) iš Vilniaus universite
tinės vaikų ligoninės ortopedi
nio skyriaus, LW pastango
mis atvykęs į JAV pasitobu
linti. Pasitobulinti, kad patys 
Lietuvos daktarai kuo dau
giau operacijų galėtų daryti 
vietoje, o į JAV atsiųstų vai
kus tik su sunkiausiai gydo
momis ortopedinėmis negalio
mis.

Aldona Šmulkštienė

DARBINGAS POSĖDIS

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsteigta prieš 60 metų, tebe
veikia ir dabar. Visuotiniai su
sirinkimai vyksta kiekvieno

Š.m. rugpjūčio 29 d. Čikagoje buvo paminėtas Šv. Kazimiero seserų kongregacijos 91 jubiliejus. Ta proga buvo 
Mišios, pobūvis ir laimėjimai. Nuotraukoje — sės. M. Teresita paskelbia laiminguosius bilietus.

Maironio lit. mokyklos, veikiančios Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, moksleiviai šių mokslo metų pradžioje.

mėnesio 3-čią penktadienį, 
6:30 vai. vakare, parapijos sa
lėje, 6820 S. Washtenaw Avė. 
Posėdžiai vyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį 
pirmininko Juozo Bagdžiaus 
namuose. Paskutiniame posė
dyje, įvykusiame spalio 2 d., 
nedalyvavo tik vienas valdy
bos narys. Buvo svarstyta: 
kad Namų savininkų organi
zacija neužsnūstų, reikėtų su
ruošti organizacijos 60 metų 
veiklos sukakties prisiminimą 
su vakariene greičiausiai 1999 
m. kovo mėn., parapijos salėje.

Kitas: sugalvoti būdus, kaip 
pagelbėti atvykstantiems iš 
Lietuvos ir norintiems čia ap
sigyventi. Kaip pagelbėti su
mokėti už mokslą mergaitėms, 
atvykstačiomis iš Lietuvos ir 
lankančioms Maria aukštes
niąją mokyklą.

Kad būtų gausesniu susirin
kimai nutarta: nariai ir sve
čiai, kurie neturi jokių susisie
kimo priemonių atvykti į susi
rinkimą, turi tik paskambinti 
pirmininkui šiuo telefonu 773- 
434-3713, ir bus atvežti bei 
parvežti namo po susirinkimo. 
Atsirado keli žmonės, kurie tą 
sutiko atlikti. Tai labai geras 
valdybos patarnavimas. Atei
dami į susirinkimą, turėkite 
susirašę visas problemas arrba 
klausimus — galite paskaityti 
ir lietuviškai, visada yra as
muo, kuris išverčia. Ir nesi- 
jauskite blogai, kad patys ne
galite paaiškinti angliškai. 
Juk visi žinome, kad susiren
ka daugiausia vyresnio am
žiaus arba iš Lietuvos tik at
važiavę.

Kitas susirinkimas šaukia
mas spalio 16 d., penktadienį, 
6:30 vai. vakare, parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw 
Avė. Į susirinkimą yra numa
tyta CUBS atstovas, kuris 
paaiškins, kas daroma dėl du
jų, elektros ir telefono kainų 
pakėlimo. Taip pat bus ir poli
cijos bei apsaugos atstovas. 
Todėl dalyvaukime visi ir at- 
sineškime glėbius skundų bei 
reikalavimų. Vieno niekas ne
klauso, o kai visa grupė parei
kalaus, tai ir bus padaryta. Po 
susirinkimo — kavutė.

Tad iki pasimatymo gau

siame susirinkime spalio 16 
d., 6:30 vai., parapijos salėje.

Ant. Repšienė

LIETUVIŠKA DAINA BE 
GALO

Ne taip seniai abiturientai 
atsisveikino, mokiniai sumetė 
knygas į kuprines, užtrenkė 
klasės duris ir lėkė į lauką, 
mokslo metų užbaigimo gegu
žinę ir žaisti žaidimų. Atrodė 
tada, kad ta artėjanti vasara 
bus be galo, skaičiavo, kiek 
daug savaičių atostogaus, pla
navo, kiek ir kokių pramogų 
visų laukia... Ir štai staiga tos 
nerūpestingos ir smagios va
saros dienos užsibaigė ir cik
las vėl kartojasi. Ir vėl tas 
sunkias kuprines tenka temp
ti, nori nenori, ir tas už- 
tenktas duris reikia vėl atida
ryti, ir vėl rašyti ir skaityti, ir 
dainuoti, ir šokti, ir namų dar
bus ruošti — daina be galo... 
Atrodo taip viskas vienodai, 
nuobodu, bet ne visiškai. Štai 
jau tas mažasis darželio moki
nukas, atsisveikinęs su panele 
Rima, šįmet sėdi pirmame 
skyriuje, Elvikienės trečio 
skyriaus vaikinai didžiuojasi, 
kad jie gerokai didesni už tuos 
mažylius, šeštos klasės moki
niai jau šįmet ruošis įstoti 
aukštesniąją, o tie dešimtokai, 
kurie kadaise galvojo, kad nie
kad neužsibaigs jų „kančia”, 
jau tapo šių metų naujais abi
turientais pas Grigaliūnienę ir 
gal truputį gailisi, kad neteks 
trintis kitą metą aukštes
niosios mokyklos naujai įreng
tų klasių suoluose. O gal jau 
planuoja kitais metais grįžti 
kaip padėjėjai?

Nepaisant karšto oro rug
sėjo 12 dieną oficialiai pra-- 
sidėjo Maironio lituanistinės 
mokyklos 1998-1999 mokslo 
metai. Tėveliai registravo 
savo vaikus, posėdžiavo, o vai
kai, atėjo į savo naujas klases, 
klausėsi naujų mokslo metų 
gairių, reikalavimų ir taisyk
lių sarašų. Po to visi, susirin
kę bažnyčioje, išklausė direk
torės Eglės Novak sveikinimo, 
pasimeldė kartu su kunigu A, 
Palioku ir paplojo Švietimo ta
rybos pirmininkei Reginai

Kučienei už šiltus sveikinimo 
žodžius. Direktorė pristatė šių 
metų mokytoj us/as ir padėjė- 
jus/as, kurių buvo labai daug, 
net 30. Po to visa mokykla 
lauke padarė bendrą nuo
trauką. Pirmos dienos progra
ma pasibaigė anksti ir visi 
išsiskirstė dar pasidžiaugti 
saulės paskutiniais spindu
lėliais. Tai yra visi, išskyrus 
mokytojas, kurios pasilikusios 
posėdžiavo, o kai kurios rūpi
nosi, kur sutalpins tiek daug 
mokinių į klases. O iš viso 
šįmet užsiregistravusių yra 
per 300 mokinių.

Bet jau ateinančią savaitę 
reikalai susitvarkė, suolų ne- 
betrūko ir visa diena sklan
džiai praėjo. Tik, žinoma, 
karštis dar kamavo visus ir 
sunku buvo susikaupti, kada 
už langų vasara vis viliojo.

Rugsėjo 26 d. tėveliai, at
vežę savo vaikus, galėjo pasi
likti, aplankyti mokyklą ir 
dalyvauti kartu su savo vai
kais jų pamokose. Daug tė
velių pasinaudojo šią proga 
susipažinti su bendra klasės 
eiga ir ateinančių metų ap
žvalga. Yra žinoma, kad juo 
daugiau tėveliai domisi savo 
vaiko mokslu ir mokykla, tuo 
geriau vaikas mokosi. Litua
nistinėse mokyklose tas yra 
tiek pat aktualu, jeigu norima 
išlaikyti lietuvių kalbą. Nuo 
tėvelių priklauso vaiko ben
dras lietuviškas išsivystymas 
— tad mokykla ir tėveliai turi 
dirbti kartu, nes dabar kaip 
tik ir prasideda mūsų darby
metis — kada jau rudens vėjai 
drasko lapus nuo medžių, 
kada šaltos naktys ir tiek pat 
šalti rytai priverčia visus 
griebtis už megztinių bei 
švarkų, kai klasėje neprakai
tuoja visi nuo karščio, štai da
bar ir yra laikas asmenuoti, ir 
linksniuoti, ir skaityti, ir 
rašyti ir vėl kartojasi dai
nelė...

Bet žmogus vien darbais ne
gali gyventi — už tai ir mo
kyklos darbštus tėvų komite
tas su savo pirmininku Gin
taru Plaču ruošia mokyklos 
puotą, kuri įvyks spalio 24-tą 
dieną Pasaulio lietuvių centre.

Sveikiname visus mokinius/ 
es 1998-99-tųjų mokslo metų 
proga, visus tėvelius ir moky- 
tojus/as ir darbuotojus/as. Lai 
šie metai būna darbingi ir 
sėkmingi.

Silvija Radvilienė

S K E L BIMA f
• Tradicinė „Puota jūros 

dugne” (kaukių balius) spalio 
31 d., 7 v.v., šeštadienį Wil- 
lowbrook Ballroom. Suaugu
siems $45, jaunimui $30. Va
karienė ir baras. Užsisakykite 
vietas, nelaukite! Tel. 815-725- 
8494.

. (sk.)
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